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Resumo

Neste traballo analizamos unha profesión con gran representación no sector do turismo, a de
guía turístico/a, con base na metodoloxía histórica analítica. os guías turísticos son unha peza
chave da cadea turística, xa que en moitas ocasións son as únicas persoas coas cales se ten un
contacto máis próximo na zona que se visita. Esta figura é un dos elos que engarzan o destino
turístico cos visitantes, ao acercar estes aos valores sociais, culturais e patrimoniais daquel.
Por isto, é moi importante que sexan verdadeiros profesionais os que atenden os turistas, pois
serán a imaxe, o coñecemento e a percepción profesional que leven os visitantes do lugar que
visitan. Finalmente, cómpre notarmos que a profesión de guía de turismo pode contar cunha
maior ou menor proxección, o cal estudaremos.

Palabras chave: profesión, guía turístico, coñecementos, recursos humanos, habilidades,
Galicia.

Abstract

In this paper, the analysis of the profession which is a strong representative in the tourism
sector is presented; the tourist guide. This investigation is carried out relying on analytical
historical methodology. The tour guide is one of the key factors in the tourism chain since
many times it is the only person who has closer contact to the area being visited. This figure
is one of the links that joins together the tourist destination with the visitor, showing them the
social, cultural and heritage values of the destination. Therefore, it is very important that the
people who assist tourists are true professionals. They will be the image, knowledge and
professional perception that visitors to the destination will take with them. Finally it is
important to denote that the profession of the tour guide has a more or less professional
projection depending on the place where the activity is being developed, be it a receiver or
transmitter of tourism.

Keywords: Profession, Tour guide, Knowledge, Human resources, Skills, Galicia.



1 Aqueles monumentos máis coñecidos dun lugar (igrexa, catedral ou edificio relevante).
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1. Introdución

Cando falamos de recursos humanos no sector do turismo, polo xeral téñense en conta
as profesións relacionadas coa hostalaría, as axencias de viaxes e lecer e o sector do
ocio e a recreación, este último con distintos oficios que aparecen en segundo plano
(entretedores, monitores etc.). Atopamos tamén a profesión de guía turístico/a, que ten
máis ou menos proxección laboral dependendo do país onde se opera, o turismo de
entrada ou saída etc. Posiblemente esta profesión emerxeu ao final do século XVIII
(Montaner, 1999) e é desenvolvida ao longo do século XX, con máis ou menos éxito
até hoxe. Na Europa occidental, na metade do século XVIII, co nacemento da viaxe
entendida como un proceso educativo comeza a xurdir a idea de que tamén é unha
forma de entretemento e diversión. De maneira paralela, emerxe todo un conxunto de
actividades dependentes e derivadas da chegada de visitantes, algunha das cales poñen
en marcha os habitantes locais, que tomaron como seu o que coñecemos hoxe como
espazos ou áreas vacacionais e os recursos turísticos1 para llelos explicar ao xeito aos
visitantes que alí se achegaban.

A profesión de guía tivo grandes altos e baixos, así como tamén foi albo de actitudes
dispares por parte da propia industria do turismo. Durante décadas os guías foron
inxuriados dentro do sector do turismo; e, por outra banda, tamén foron obxecto de
tratamento regulamentario –directa e indirectamente– tanto en España como no
ámbito europeo. Para alcanzar recoñecemento profesional, os guías de turismo do
século XXI teñen que facer unha profunda reflexión sobre o camiño que lles cómpre
seguir, tendo claro que este pasa polos soportes de coñecemento tanto teórico e como
práctico das linguas, así como pola súa relación cos visitantes e os valores da
interpretación feita nas visitas guiadas (Picazo, 2011). En suma, os guías deben ser
unha das pezas chave da cadea de turismo, pois son un dos elos que engarzan o
destino turístico cos visitantes, ao acercar estes aos valores sociais, culturais e
patrimoniais daquel.

Neste artigo falaremos do desenvolvemento histórico dos guías e das habilidades e
actitudes que rexen a súa profesión con base nunha metodoloxía analítica histórica
que utilizaremos para fundamentar cientificamente unha profesión que moitas veces
é subestimada ou mesmo ignorada por outros profesionais do turismo. A través do
estudo de varias definicións, tentamos obter unha forma máis aproximada á realidade
da nova definición desta profesión. De igual xeito, expoñemos as habilidades e
actitudes que os guías deben combinar de acordo cunha serie de criterios e valores que



2 Máis tarde o devandito triángulo foi repetido nalgunhas cidades con máis ou menos éxito. Na propia Barcelona coa
Exposición Internacional de 1929, en Sevilla na Exposición Iberoamericana do mesmo ano e a Exposición universal
de 1992, en Zaragoza na Exposición da Auga de 2008 etc.
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cómpre introducir pola necesidade evolutiva do propio sector, a sustentabilidade e a
responsabilidade. No seguinte punto tratamos as particularidades dos guías de turismo
en Galicia. Finalizamos o artigo coa exposición das nosas conclusións e unha listaxe
de referencias bibliográficas.

2. Evolución histórica

Grazas aos grand tours do século XVIII xurdiu en Italia a figura dos cicerones, así
chamados nunha clara homenaxe a un dos mellores oradores do Senado republicano
da Roma clásica, que algúns teóricos do turismo como Montaner (1999) ou Picazo
(2011) consideran a precursora do que hoxe coñecemos como guías turísticos. Neste
momento non había ningún tipo de norma ao respecto en vigor, e os cicerones
apareceron máis movidos polo amor da herdanza e da interpretación que polo diñeiro.
Naquela época tampouco se poñían en cuestión as súas explicacións –se estas eran
certas ou non– e aínda menos os criterios, as habilidades e as actitudes con que
contaban, aquelas polas cales na actualidade son valorados os guías turísticos. 

é no século XIX que se usa por primeira vez o termo de guías de montaña, na Europa
central, para designar os coñecedores dos espazos en que se movían que asistían os
alpinistas. No seu ascenso ao cume do Mont Blanc en 1786 o Dr. Balmat contou coa
axuda dun guía local, unha fazaña que, xunto con outras, activou rapidamente o
concepto de guía de montaña e fixo que se espallase por toda Europa. En España as
primeiras noticias sobre eles son do ano 1876, cando se fala sobre o traballo e o
coñecemento dos guías da montaña de Monserrat. Tamén aparece este recoñecemento
no ano 1904, cando Pedro Pidal e Bernaldo de Quirós escalaron o Pico urriellu
acompañados e axudados por Gregorio Pérez, un pastor alcumado «o Cainejo»
(Montaner, 1999).

Mentres na montaña a evolución dos guías era favorable, xa que ninguén dubidaba
da súa capacidade, nas áreas urbanas e nas cidades non acontecía o mesmo. No caso
español, temos varios datos que nos informan sobre este desenvolvemento, entre os
que cabe citarmos o evento da Exposición universal de 1888 na cidade de Barcelona,
onde que xurdiu o primeiro triángulo cidade-visitante-evento2 para cubrir a necesidade
social de atender os turistas estranxeiros que visitaban a cidade. A solución que se
adoptou foi a de levar a varios cursos de francés á policía municipal, o que recibiu un
aluvión de críticas na época tal e como pode ilustrase coa seguinte frase tirada da



3 «o corpo de interpretes é máis sabio incluso que os sete sabios de Grecia, xa que falan todos unha especie de idioma
que vale por tres».
4 «os guías son superfluos para a maioría dos viaxeiros. Non debe ser empregados, excepto aqueles recomendados
nos hoteis. As compras nunca deben ser feitas na súa presenza (p. xxiii), e é mellor facelas cos controladores e afíns
sen a súa axuda. A súa remuneración está próxima ás cinco libras por día».
5 A súa área de actuación ía para alén da propia cidade de Barcelona, ao se estender ao resto de Cataluña e as Illas
Baleares.
6 Na actualidade a actividade dos guías considerase basicamente freelance, de modo que non é habitual encontrar
sistemas de contratación laboral dependente e si persoas dadas de alta no imposto sobre actividades económicas
(IAE) e como autónomas.
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revista Tramontana: «Lo cos d’intèrprets és més savi que els set de Grècia, puix
parlen tots una espècie d’idioma, que val per tres»3 (Montaner, 1999).

Ao non existir ningún tipo de regulación, apareceron os pillabáns, e, con eles, o
descrédito e a mala fama dos guías turísticos. Así, Baedeker (1898) era implacable no
seu Spain and Portugal. Handbook for Traveller, en que declara que os guías eran
innecesarios e só debían utilizarse os recomendados polo hotel4. Na edición de 1913,
non só mantería a súa posición desfavorable, senón que ademais establecería as varias
figuras en que se poderían dividir os guías profesionais: guías profesionais, guías
intérpretes e guías correo. Engade ademais unha nova profesión como é a do provedor
de transferencias.

Con todo, ao tempo comezaron a poñerse en marcha accións para dotar de normas a
actividade turística. En Barcelona nace en 1908 a Sociedade de Atracción de
Forasteiros (Societat d’Atracció de Forasters), co obxectivo principal de informar,
fomentar e promover o turismo tanto no ámbito das infraestruturas como no dos
servizos, incluída a difusión do servizo de guía5. un pouco máis adiante promúlgase
a Real orde circular do 18 de marzo de 1909, a primeira acción lexislativa sobre as
actividades guiadas, en cuxo art. 4 se distingue entre as figuras dos intérpretes e os
guías, aínda que sen determinar as diferenzas, e se sinala que tales actividades poden
ser realizadas ben por empregados ou traballadores por conta propia6. Sendo esta a
primeira regra que estableceu uns parámetros directos para orientar a profesión, pode
situarse nela o nacemento da profesión.

A seguinte regra importante defínese no ano 1929, pois co gallo da Exposición
Internacional de Barcelona e a Exposición Iberoamericana de Sevilla o Padroado
Nacional de Turismo elaborou un Regulamento de guías intérpretes nacionais, guías
provinciais e guías correo libres de turismo, que foi aprobado o 21 de novembro do
mesmo ano. A innovación deste regulamento radica no sistema de organización da



7 Detalla que os guías deben ir cun uniforme ou unha insignia (redonda e de metal) regulados que os identifiquen.
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profesión e a definición das súas actividades e doutros elementos que van desde o
horario de traballo até a forma de vestir7, pasando pola forma en que poden exercer,
pois deben pasar unha proba con este fin. Algúns destes requisitos para exercer a
profesión de guía manteríanse ao longo do tempo, outros desapareceron (uniformes)
e outros recuperáronse en diferentes formas (tarxeta de acreditación, unha cinta cun
formato especificado etc.). A profesión de guía quedaba dividida do seguinte xeito:
intérpretes que podían exercer en todo o territorio do Estado; guías locais e intérpretes
que podían traballar de forma local, rexional ou nacional, segundo o alcance da súa
habilitación; e, finalmente, guías correo que podían prestar e ofrecer uns servizos
máis amplos (orientación, información e asistencia acompañando os viaxeiros nos
seus desprazamentos).

Coa Segunda República e a transferencia de poder para algunhas rexións, o Goberno
central e o de Cataluña chegaron a un acordo de cooperación en forma de convenio
polo cal o Padroado Nacional de Turismo cedía á Generalitat –á oficina de Turismo
de Cataluña– as oficinas que instalara en diversas localidades catalás. Na décima base
desta convención mencionábanse algunhas formas da profesión de guía regulada, e,
ás figuras xa coñecidas de guía e intérprete engadíase a de intérprete reporteiro/a.

o inicio da guerra civil paralizou o país, e a industria do turismo non foi unha
excepción. Mais despois da parada lexislativa, a actividade reguladora do turismo
comezaría novamente para, no tocante aos guías, dar lugar a normativas máis
completas: a orde do 15 de decembro de 1939 que transcribe o regulamento para a
actuación de guías e intérpretes libres, que sería derrogada e substituída pola orde do
23 de maio de 1947, pola que se aproba o novo Regulamento para a actuación de
guías e intérpretes libres; e a orde do 26 de xuño de 1951, pola que se aproba o novo
Regulamento para o exercicio das profesións libres de guías, guías-intérpretes e
correos.

A década dos sesenta do século XX en España foi a do boom turístico do chamado
turismo de masa, fenómeno este que trouxo consigo a necesidade de novas políticas
de turismo. Dous feitos afectaron á profesión: no ano 1963 co nacemento da Escola
oficial de Turismo apareceron os estudos de técnico/a en Empresas Turísticas,
establecidos polo Decreto 2427/1963, do 7 de setembro; un ano máis tarde viu a luz
a normativa máis importante do período franquista, que permaneceu estándar até a
transferencia de competencias en materia de turismo ás comunidades autónomas, e
tamén o propio regulamento que fixou a profesión (Melgosa, 2004), a orde do 31 de



8 Grazas á creación da Escola oficial de Turismo, a actividade dos guías atinxiu a calidade de profesión. Entre tanto
tanto, as regras poñían orde e harmonía para todo o que se lexislara até o momento e, en definitiva, proporcionaban
directrices claras, obxectivas e xerais para todo o Estado.
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xaneiro de 1964, pola que se aproba o Regulamento regulador do exercicio de
actividades turístico-informativas privadas8.

Segundo pode lerse no preámbulo da devandita orde, a súa finalidade non era outra
que regular «de maneira eficaz as profesións e actividades turísticas, cuxo fomento e
dignificación é cada vez máis necesario». No art. 1 defínense as actividades turístico-
informativas como «aquelas orientadas á prestación, de maneira habitual e retribuída,
de servizos de orientación, información e asistencia ao turista», mentres que no art.
2 se establece que tales actividades «poderán ser realizadas polos profesionais e
empresas habilitadas para iso», e no art. 4 se recolle que os títulos que facultan para
o exercicio profesional destas actividades serán os de guía de turismo, guía-intérprete
de turismo e correo de turismo. Para alén, no art. 7 trátase a cuestión do intrusionismo
e as multas aplicables ás persoas que exercesen actividades turístico-informativas sen
a autorización necesaria.

Coa chegada da democracia e a Constitución española de 1978 (CE) déuselles as
comunidades autónomas a posibilidade de asumiren competencias en materia de
«promoción e ordenación do turismo no seu ámbito territorial» (art. 148.1.18 da CE),
co cal se xerou unha casuística complexa, pois cada autonomía pasou a lexislar sobre
a profesión de guía turístico/a como mellor entendeu, nalgúns casos mesmo sen
derrogar a orde do 31 de xaneiro de 1964. Por outra banda, a entrada na unión
Europea (uE) forneceu unha directiva que regulaba o libre acceso e exercicio das
actividades de servizos das profesións liberais en todo o ámbito da uE. A Directiva
2006/123/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 12 de decembro de 2006,
relativa aos servizos no mercado interior, coñecida como «Directiva Bolkestein», que
todos os países da uE deberon aplicar, significou unha modificación dos marcos
reguladores das comunidades autónomas, así como a revogación definitiva da orde
do 31 de xaneiro de 1964.

Na actualidade, a situación continúa a ser complicada, ben por defecto ou o que
tratariamos de acción negativa. A profesión de guía carece de regulación estatal, e
conta cunha reducida normativa autonómica de carácter caótico canto á aplicación da
Directiva Bolkestein. Isto afecta negativamente a profesión, o cal abriu a porta a un
elemento que nunca deixou de estar aí, o intrusionismo.
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3. A profesión de guía turístico/a

3.1. Achega dunha definición

Para concretarmos unha definición da profesión de guía turístico/a, poderiamos
basearnos naquelas que foron aparecendo ao longo das regulamentacións da súa
actividade; ora ben, dado o consenso existente entre as asociacións de informadores
turísticos trataremos deseguida a que proporciona o Comité Europeo de
Normalización (CEN) (2008) con base nas diferentes interpretacións compiladas pola
Federación Mundial de Asociacións de Guías de Turismo (WFTGA).

A Federación Mundial de Asociacións de Guías de Turismo considera como
actividade propia dos guías turísticos e outros guías a prestación, de xeito regular e
remunerado, de servizos de información, apoio, orientación e/ou asistencia cultural,
arquitectónica, artística, histórica e xeográfica, e natural (ecolóxica), ás persoas que
realizan visitas a bens históricos e monumentais, culturais e naturais integrantes do
patrimonio natural. Aínda que esta definición é ampla, carece dalgúns elementos que
coadxuvan a poñer en valor tanto económico como social a profesión: 

a) Defínese os guías a través da súa actividade, de que se di que consiste dun servizo
de información, apoio, orientación e/ou asistencia. Non aparece aquí un dos servizos
máis importantes nesta profesión, a interpretación dos recursos patrimoniais. os guías
son intérpretes dos recursos e do contorno, que relacionan para dar un valor engadido
ao seu traballo, de xeito que acaban por seren os mediadores máis directos entre os
visitantes e os recursos patrimoniais, cara os cales intentan atraer os visitantes coa súa
interpretación.

b) Esta actividade debe ser habitual, isto é, debe realizarse ao longo do tempo de xeito
constante. Con todo, as distintas normativas europeas e españolas –en concreto as
das comunidades autónomas– entenden que existen excepcións que carecen do
devandito carácter habitual, por se tratar de accións puntuais e/ou propias doutras
actividades que, por tanto, complementan a principal. Como exemplo podemos citar
o caso dos profesores que executan unha actividade educativa fóra das aulas; ou o dos
directores dos museos ou representantes políticos que no exercicio das súas funcións
acompañan algunha persoa convidada a un espazo cultural e llo explican. o que é
evidente é que en ningún destes casos se fala de guía de turismo stricto sensu.

c) Non pode ser considerado como un servizo turístico o ofrecido por familiares e
amigos cando imos visitalos; ademais, aínda que nos conten o que eles saben, os seus
coñecementos poden ser ou non correctos. De igual maneira, tampouco recibe esta
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consideración aquela actividade cuxa remuneración non estea sometida ao sistema
fiscal obrigatorio.

d) A definición da WFTGA sinala que os guías de turismo deben contar con
coñecementos nas seguintes áreas: cultural, monumental, arquitectónica, artística,
histórica e xeográfica, e natural (ecolóxica). Non recolle, no entanto, os coñecementos
que axudan a desenvolver a práctica da profesión, como a comunicación e a
información dunha cidade, entre outros.

e) Canto ao ámbito de actuación dos guías, apúntase aos bens históricos e
monumentais, culturais e naturais do patrimonio, deixando a porta aberta ao
intrusionismo en diversas áreas; por exemplo, no caso das cidades con centros
históricos, calquera pode facer unha visita guiada. 

Isto deu pé á aparición dun novo tipo de pillabáns, como as empresas que brindan free
tours, cuxos traballadores realizan visitas guiadas a cambio de propinas. Deren ou
non unha propina as persoas que se apuntan a tales paseos, os guías deben aboar á
empresa un importe determinado antes do inicio da relación contractual, polo que
pode darse o caso de que rematen poñendo diñeiro do seu peto. Daquela
preguntámonos: cal é a calidade da visita? Depende dos traballadores, aínda que non
ter un salario regular non axuda a que a calidade sexa un factor importante.

Pola súa parte, na Norma UNE-EN 15565:2008. Servicios turísticos. Requisitos para
la prestación de los programas de formación y cualificación profesional de guías de
turismo, o CEN define o/a guía turístico/a como a persoa que guía os visitantes na
lingua da súa elección e interpreta o patrimonio cultural e natural dunha zona, que
normalmente posúe un título específico sobre unha zona, polo xeral emitido e
recoñecido polas autoridades competentes. Aparecen nesta definición, como vemos,
algúns elementos chave de que carece a anterior: o concepto de interpretación, a
necesidade de saber a lingua dos visitantes e a necesidade de contar con cualificacións
específicas na zona recoñecidas polas autoridades competentes.

Para os conceptos de interpretación e de linguaxe, como parte dos cinco piares dos
guías, remitímonos á seguinte sección, en que trataremos as características da
profesión. Sobre as cualificacións específicas, cómpre lembrarmos que no caso
español as competencias en materia de turismo foron traspasadas ás comunidades
autónomas e que a Directiva Bolkestein afectou á súas normativas. Moitas manteñen
os requisitos para obter o grao de habilitación e/ou adaptáronse a esta directiva, como
é o caso das comunidades autónomas de Galicia e Cataluña; outras, en cambio, non
fixeron nin a lexislación con posterioridade, como é o caso da Comunidade Autónoma
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do País Vasco. Consecuentemente, en España protéxese ou non segundo cada
lexislación a profesión de guía. 

En calquera caso, como queda en evidencia, non é doado dar unha definición xeral
da profesión de guía de turismo. Cada unha das dúas definicións que vimos formúlase
seguindo as características da actividade, e , por tanto, sería desexable combinalas
para que todas as variables se visen reflectidas co fin de poder marcar claramente
unha definición máis precisa e obxectiva para a profesión de guía turístico/a. Cremos
que esta debería ser aplicable a todo o ámbito do Estado español e, así mesmo, a todo
o territorio da unión Europea. Achegamos unha aproximación da definición que
podería propoñerse: o/a guía de turismo é a persoa que acompaña, informa, orienta e
interpreta en destino, onde pode exercer a súa profesión como de costume e de forma
remunerada, considerando os valores de sustentabilidade sempre e cando estea
habilitado/a pola autoridade competente.

3.2. Características da profesión

A profesión de guía turístico/a apóiase tradicionalmente en tres piares que veñen
constituíndo os seus ámbitos competenciais: coñecemento, linguaxe e dinámica de
grupo; a estes elementos, cos cambios e a evolución do sector do turismo, engádese
recentemente a servucción, e será preciso engadir elementos de valores como os
principios de boas prácticas, o valor da interpretación, os valores éticos do turismo,
a responsabilidade, o respecto e a sustentabilidade, que definirán o futuro da profesión
(MINCETuR, 2007).

a) Respecto ao coñecemento, este divídese en dous grandes grupos:

– o teórico, sobre a natureza cultural, monumental, artística, histórica e xeográfica
ou temática (ecolóxica) da zona que se visita, que o/a guía vai aplicar con base na
demanda do cliente e os recursos que forman parte da actividade.

– o práctico, que pode parecer menos importante que o teórico, aínda que isto é
incorrecto. o éxito dun servizo depende do bo coñecemento que o/a profesional ten
da cidade e dos seus, co fin de achegar un valor engadido que en realidade o/a turista-
cliente/a agarda, isto é, dos diversos horarios dos equipos e servizos, os transportes,
o coñecemento da cidade sen ter un mapa en man etc.

o conxunto do coñecemento teórico e práctico é un compoñente chave sen o cal o/a
guía non podería desempeñar correctamente o seu traballo, porque os turistas-clientes
están polo xeral interesados en obteren del/a unha resposta inmediata a calquera das
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cuestións que propuxeren. Este coñecemento ten que se adecuar ao que os clientes
consideran oportuno para mellorar a transmisión da información, e engadir a
interpretación de tal información, ser apropiado para o cliente, concreto. Para atinxir
tal coñecemento requírese que os guías estean a reciclarse constantemente, de modo
que unha das súas características máis importantes é contaren cunha información
actualizada (Baeza e Rolduà, 1999).

b) A necesidade de chegar ao público visitante, desde todos os puntos de vista, fai
indispensable o dominio de diferentes linguas, alén da lingua oficial do destino, para
un bo desenvolvemento da práctica profesional. Neste sentido, non é o suficiente
saber correctamente a lingua dos visitantes: coñecer os modismos e as expresións
idiomáticos, así como a evolución da lingua, non só dá seguridade para orientar os
clientes, sinala que a relación non é só académica, senón que tamén é social
(Mucchielli, 1998).

c) No tocante á dinámica de grupo, como apunta Picazo (2011) o/a guía ten que facer
gala dunha variedade de calidades entre as cales cómpre salientarmos a paciencia, a
puntualidade e a psicoloxía. A isto hai que engadir que a capacidade de interpretación
dependerá en cada momento do grupo con que se traballe.

d) A servucción é o proceso de desenvolvemento dun servizo englobado no tratamento
que se dá ao cliente-turista. A oferta de servizos de turismo que proporcionan os guías
ten certas características: non se fabrica, senón que se desenvolve sobre a marcha; non
é tanxible; non pode probarse; unha vez que o servizo xa foi realizado pode gustar ou
non, non é un produto e, por tanto, non podemos almacenalo; e para que ocorra deben
estar presentes as dúas partes, o guía e o cliente, xa que só se pode pagar in situ (Picazo,
2011). Qué é o que os clientes mercan? un servizo que vai levarse a cabo nunhas horas
concretas e que se realizará no prazo acordado. 

e) Canto á interpretación, cabe aquí falarmos dos principios propostos por Beck e
Cable (1998), que complementan os enunciados por Tilden (1957).

o propósito da interpretación, ademais da subministración de información, vén
consistir na revelación dunha verdade e un significado profundo, malia que
claramente os guías non están en posesión da verdade absoluta. Na interpretación é
tan importante o ámbito en que se vai traballar (o tipo de recursos) como as
circunstancias (condicións meteorolóxicas, horarios etc.) e os propios clientes
(coñecementos ao respecto: idiomas, cultura, discapacidade etc.), de modo que os
guías teñen que moldear o seu discurso con base nestes factores.
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Isto, sen esquecer o efecto de entusiasmar as persoas con que se está traballando. A
acción do/a guía é case sempre interactiva na medida en que a súa función é estimular
a participación, crear un clima de confianza en que se exprese a subxectividade dos
visitantes e, finalmente, axudar a gozar da herdanza patrimonial.

f) os guías, alén de cun sistema de competencias integrais, deben contar cun sistema
de valores moi sólidos, entre os cales cabe salientarmos a honestidade, a
responsabilidade, a solidariedade, a xustiza, a identidade cultural e a implementación
dun turismo sustentable e respectuoso, entre outros. os guías deben poñer estes
principios en práctica tanto de forma directa, indicando aos turistas o que é correcto
ou non entre a poboación local, como indirectamente, actuando con base nestes
valores (uNWTo, 2001). 

Trátase de minimizar o impacto do turismo en destino, para atinxir o respecto mutuo
entre os turistas e os cidadáns aplicando criterios de sustentabilidade e accesibilidade,
así como de proporcionar un traballo de calidade.

3.3. Os guías turísticos en Galicia

Para exercer como guía turístico/a na Comunidade Autónoma de Galicia hai que
cumprir os requisitos establecidos pola daquela Consellería de Cultura e Turismo na
orde do 14 de abril de 2011 pola que se establecen os criterios e o procedemento
para a homologación de cursos que realicen os guías de turismo especializados de
Galicia para os efectos do disposto no artigo 33 do Decreto 42/2001, do 1 de febreiro,
de refundición en materia de axencias de viaxes, guías de turismo e turismo activo.
Esta orde busca dar resposta ás necesidades formativas deste colectivo, así como
facilitar os trámites para a renovación da súa habilitación.

As principais características requiridas en Galicia, ademais das xerais comentadas ao
longo deste traballo, son as seguintes:

a) A habilitación para exercer como guía terá unha validez de cinco anos e será
renovable por períodos iguais de tempo, sempre que a persoa interesada acredite «a
asistencia a un ou varios cursos de formación, actualización ou perfeccionamento
que para tal efecto organice ou homologue a consellería competente en materia de
turismo e que sumen un mínimo de 70 horas durante os cinco anos de vixencia da
habilitación anterior».

b) Establécense unha serie de observacións para as actividades formativas e a súa
homologación.
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c) Dependendo de se o/a guía está especializado/a en temas culturais ou ben en
itinerarios e recursos turísticos, establécese un temario específico para as probas a
que debe someterse para exercer na Comunidade Autónoma de Galicia.

d) os guías oficiais deberán identificarse, no caso de seren requiridos, coa habilitación
oficial da Xunta de Galicia, recollida nun soporte físico: unha tarxeta de plástico en
que figuran os seus datos profesionais –entre outros, os idiomas para os que están
habilitados– cun distintivo que poida colocar na solapa.

A Lei 7/2011, do 27 de outubro, do Turismo de Galicia, establece no seu art. 90 que
son guías de turismo «as e os profesionais que, debidamente habilitados, prestan, de
xeito habitual e retribuído, servizos de asistencia, acompañamento e información en
materia cultural, artística, histórica e xeográfica ás usuarias e aos usuarios turísticos
nas súas visitas a museos e demais bens integrantes do patrimonio cultural de
Galicia».

4. Conclusións

A análise histórica da profesión de guía de turismo demostra que se deron pasos cara
á súa fixación, mais que aínda queda moito por evolucionar. Cun nacemento case
espontáneo e un desenvolvemento bastante pobre marcado por unha constante
necesidade de adaptación, finalmente na actualidade chegouse a certa estandarización
desta profesión. Así e todo, cómpre sinalarmos que a nosa visión parte dunha análise
da súa actividade, non da perspectiva da profesión.

A casuística relativa ao traballo de guía turístico/a é, no caso do Estado español, moi
alta, cun desequilibrio considerable entre as comunidades autónomas, pois estas
regulan a profesión desde o punto de vista da necesidade máis que da vontade de
recoñecemento. o desequilibrio vén marcado polo feito de que hai comunidades
autónomas que regulan a actividade polo miúdo, mentres outras nin sequera lle
dedican unha orde ou un regulamento. Este fenómeno produce un baleiro legal que
a confusión no tocante á aplicación da Directiva Bolkestein agrava.

Porén, a profesión de guía ten un valor importante no sector do turismo, xa que é
quen establece unha conexión entre os habitantes locais e os visitantes, e forma parte
da imaxe de calquera destino turístico que se prece. Constitúe un compoñente humano
e social que pode facer que a ollos dos visitantes calquera destino sexa algo
inesquecible.
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Resumo

Estudo e análise das enfermidades profesionais causadas por axentes químicos sensibilizantes.
Clasificación dos axentes químicos sensibilizantes e dos seus análogos en función dos efectos
que producen.

Palabras chave: axente químico sensibilizante, alerxia, rinite, asma, dermatite,
inmunoglobulina E.

Abstract

Study and analysis of professional diseases caused by sensitizing chemicals. Classification of
sensitizing chemicals and their analogist in terms of the effects they produce.

Keywords: sensitizing chemical agents, allergy, rhinitis, asthma, dermatitis, immunoglobulin
E.
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1. Introdución

De acordo co Real decreto 374/2001, do 6 de abril, sobre a protección da saúde e a
seguridade dos traballadores contra os riscos relacionados cos axentes químicos
durante o traballo, o documento Límites de exposición profesional para agentes
químicos en España 2014 do Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo,
que recolle as actualizacións desta normativa anualmente, establece o seguinte:

«Son axentes químicos sensibilizantes as substancias e preparados que, por inhalación ou
penetración cutánea, poidan ocasionar unha reacción de hipersensibilidade, de forma que unha
exposición posterior a esa substancia ou preparado dea lugar a efectos negativos
característicos. Nos lugares de traballo as exposicións a estes axentes poden producirse polas
vías respiratoria, dérmica ou conxuntiva, e provocar reaccións nas propias vías de exposición.
Inicialmente, a resposta da persoas a un composto sensibilizante pode ser pequena ou non
existir. No entanto, cando xa un individuo está sensibilizado, a exposición seguinte pode
producir respostas intensas mesmo a moi baixas concentracións.

A sensibilización prodúcese na maioría dos casos mediante un mecanismo inmunolóxico. As
reaccións alérxicas poden chegar a ser moi graves. As súas manifestacións máis comúns,
dependendo da vía de exposición, son: rinite, asma, alveolite, bronquite, eccema de contacto,
urticaria de contacto e blefaroconxuntivite. os traballadores que están sensibilizados a un
composto en particular tamén poden presentar unha reactividade cruzada a outros compostos
con estrutura química similar. Substancias que non son sensibilizantes, mais si irritantes, poden
igualmente provocar ou agravar a reacción alérxica dos individuos sensibilizados.

A redución da exposición aos sensibilizantes e os seus análogos estruturais xeralmente diminúe
a incidencia das reaccións alérxicas entre as persoas sensibilizadas. Porén, para algunhas
persoas sensibilizadas a única forma de previr a resposta inmune aos axentes sensibilizantes
e os seus análogos estruturais é evitar por completo a exposición, tanto no posto de traballo
como fóra del.

(...)

Na listaxe de valores límite ambientais [VLA] que recolle este mesmo documento, os axentes
químicos capaces de produciren estes efectos aparecen coa notación «Sen». Tamén se sinalan
con esta nota os axentes químicos que pola súa natureza non se inclúen na citada normativa
sobre a clasificación de substancias perigosas, mais que presentan efectos do tipo considerado.

A asignación desta notación non significa necesariamente que a sensibilización sexa o efecto
crítico en que está baseado o VLA nin que sexa o único efecto dese axente. os VLA baseados
na sensibilización pretenden protexer os traballadores deste efecto, mais non intentan protexer
os traballadores que xa foron sensibilizados.



En consecuencia, os compostos con notación de sensibilizante (Sen) presentan un problema
especial nos centros de traballo. Nestes casos, as exposicións polas vías respiratoria, dérmica
e conxuntiva deben eliminarse ou reducirse a un nivel tan baixo como sexa tecnicamente
posible, utilizando todas as medidas de protección adecuadas, ou mesmo equipos de
protección individual. En calquera caso, deberá respectarse o VLA correspondente».

os axentes químicos clasifícanse, de acordo coa normativa de clasificación de
substancias perigosas, coas frases H e R correspondentes. Ademais das frases H, o
Regulamento (CE) n.º 1272/2008 do Parlamento Europeo e do Consello, do 16 de
decembro de 2008, sobre clasificación, etiquetaxe e envasado de substancias e
mesturas, e polo que se modifican e derrogan as directivas 67/548/CEE e 1999/45/CE
e se modifica o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, introduce as frases EuH que
complementan as anteriores.

Frases Significado

H334 Pode provocar síntomas de alerxia ou asma ou dificultades 
respiratorias no caso de inhalación

H317 Pode provocar unha reacción alérxica na pel

EuH066 A exposición repetida pode provocar sequidade ou a formación de 
gretas na pel

EuH203 Contén cromo (VI). Pode provocar unha reacción alérxica

EuH204 Contén isocianatos. Pode provocar unha reacción alérxica

EuH205 Contén compoñentes epoxídicos. Pode provocar unha reacción 
alérxica

EuH208 Contén (nome da substancia sensibilizante). Pode provocar unha 
reacción alérxica

R42 Pode causar sensibilización por inhalación

R43 Pode causar sensibilización por contacto coa pel

Táboa 1. Frases R e H para axentes químicos sensibilizantes.

Así mesmo, os axentes irritantes coas notacións R36, R37 e R38, ou H319, H335 e
H315, que non son os desencadeantes directos dos procesos alérxicos, están
involucrados e poden considerarse como factores de risco.
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2. Sectores profesionais relacionados coa exposición a axentes químicos
sensibilizantes

os sectores en que máis alerxias se producen son o dos salóns de peiteado; a
alimentación e a restauración; os servizos sanitarios; a construción; a fotografía; a
metalurxia, o tratamento da madeira e as fábricas e laboratorios onde se manexan
produtos químicos.

– Nos salóns de peiteado os produtos para tinguir o cabelo como a parafenil-
enediamina ou para facer permanentes como o glicerilmonotioglicolato, que tamén
conteñen persulfatos, e os útiles que se manexan para o corte e o peiteado, conteñen
níquel, surfactantes en xampús, conservantes en cosméticos, aceites esenciais e
perfumes. As sales de persulfatos empréganse como acelerantes das reaccións dos
descolorantes a base de peróxido de hidróxeno.

– os empregados do sector téxtil poden estar expostos a formaldehido, tintas e fibras
sintéticas.

– No sector da alimentación e a restauración a fariña, os aditivos e contaminantes
que se xeran nas cociñas (como o fume), as encimas, os alimentos (proteínas de
mariscos e ovos), os desinfectantes e deterxentes para a limpeza, o caucho que
conteñen os guantes de látex etc. son algúns dos sensibilizantes máis importantes.

– Nos servizos sanitarios tamén se utilizan produtos desinfectantes e deterxentes,
así como guantes de goma que conteñen látex, alén de certos medicamentos e
acrilatos.

– No sector da construción úsase cemento, que contén cromatos; resinas de
poliepóxidos e fenólicas; madeiras; adhesivos; vernices e tamén acrilatos.

– os traballadores do sector da fotografía que se ocupan da impresión están
expostos a níquel, cobalto, cromo, caucho, colofonia, formaldehido, parafenileno-
diamina e colorantes azoicos, hidroquinonas, monómeros epoxi e acrílico, aminas
catalíticas e axentes reveladores da cor e do branco e negro.

– Nos traballos de mecánica do sector da metalurxia empréganse moitos metais
que se procesan de distintas formas. Por exemplo, nos procesos de soldadura, corte,
pulido e pintado, en que se xeran po e fumes que poden ser inhalados polos
traballadores. os compoñentes dos aceites de corte, os baños electrolíticos e as
pinturas tamén poden conter axentes sensibilizantes como o níquel, o cobalto, o
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cromo, biocidas nos aceites de corte, hidracina e colofonia en fundentes para soldar,
resinas de poliepóxidos e aminas catalíticas, caucho etc.

– No sector da madeira, o po, especialmente no caso das madeiras exóticas (samba,
iroco, limoeiro, cedro vermello, cedro do Líbano, cedro surafricano, carballo, caoba,
castaño americano, pino xigante de California, moreira, pau marfil, buxo etc.); os
compoñentes de vernices e adhesivos e as resinas utilizadas na composición de capas
compostas de servidume poden conter unha gran variedade de axentes sensibilizantes.

– os sectores en que se manexan con frecuencia produtos químicos adoitan
contar con traballadores expostos a axentes sensibilizantes, parte dunha gran
variedade de produtos entre os cales cabe salientarmos os seguintes: produtos
farmacéuticos; plásticos; compoñentes de vernices; colas e pinturas; colorantes;
aditivos para o plástico; caucho; resinas; mercurio; ouro; níquel; glutaraldehido;
formaldehido; monómeros epoxi e acrílicos, e aminas catalíticas. os empregados de
clínicas odontolóxicas, os investigadores, os técnicos de laboratorios de control de
calidade, os traballadores da industria farmacéutica e do sector da industria química
son algúns dos que poden estar expostos a este tipo de axentes químicos
sensibilizantes.

3. Como se produce unha alerxia?

o sistema inmunitario dispón dunha serie de anticorpos ou inmunoglobulinas que
son xerados como resposta aos microbios e as substancias estrañas que poden penetrar
no organismo, e poden interactuar cun gran número de estruturas químicas diferentes.
Coñécense varias clases de inmunoglobulinas (IgG, IgA, IgM, IgD e IgE), as cales
teñen forma de i grego, como pode verse na figura 1.

As inmunoglobulinas son proteínas que circulan polo sangue. Se as substancias
externas son recoñecidas polo sistema inmunitario, este toléraas a produce
inmunoglobulinas G (IgG); pola contra, cando unha persoa que padece alerxia se ve
exposta ao alérxeno oportuno o seu sistema inmunolóxico produce inmunoglobulinas
E (IgE). Estes son anticorpos que atacan os mastocitos, que quedan alertados de cara
a futuras exposicións, a partir das cales a súa resposta é inmediata. 

Estes procesos constitúen a etapa de sensibilización, de tal maneira que tras varias
exposicións sucesivas ao alérxeno, os mastocitos liberan no sangue substancias como
a histamina que causan a reacción alérxica. Cada vez que a persoa entra en contacto
con ese alérxeno, aínda que for en cantidades pequenas ou concentracións moi baixas,
a devandita reacción volve desencadearse.



Figura 1. Imaxe da inmunoglobulina G (IgG). Fonte: Visual Science.

4. Enfermidades laborais relacionadas coa exposición a axentes químicos
sensibilizantes. Síntomas principais

4.1. Asma laboral de orixe inmunolóxica

A asma laboral é unha enfermidade caracterizada por producir unha certa limitación
no fluxo aéreo; pode causar, ademais, unha hiperresposta bronquial ou unha
inflamación da vía aérea por condicións atribuíbles a un ambiente laboral determinado.

A asma inmunolóxica ou motivada por hipersensibilidade pode ben deberse a
moléculas de alto peso molecular (por exemplo, proteínas, péptidos, látex etc.) que
se relacionan coa xeración de IgE; ben estar a causada por substancias ou partículas
de baixo peso molecular (como os isocianatos, resinas, metais etc.), caso en que a
resposta que implica a xeración de IgE é menos probable.

4.2. Rinite laboral

A rinite laboral de orixe alérxica pode preceder a asma laboral, e, de feito, a
probabilidade de sufrir a asma laboral é maior pasado o primeiro ano despois dunha
rinite. Trátase dunha inflamación da mucosa nasal (rinorrea) que se caracteriza polos
esbirros, a conxestión nasal e –aínda que non sempre– proído nasal, malestar xeral,
dores de cabeza etc. A rinite alérxica está asociada a unha resposta inmunitaria
mediada pola IgE.

4.3. Urticaria de orixe laboral

A urticaria produce ronchas vermellas, a miúdo prurixinosas, que aparecen na
superficie da pel, teñen tendencia a cambiar de posición e poden acompañar ou non
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algún edema de partes brandas (anxioedema). As urticarias agudas son aquelas con
menos de seis semanas de duración, mentres que as crónicas superan este límite.

4.4. Anxioedema

o anxioedema, tamén denominado urticaria aguda, pode ser de orixe hereditaria ou
alérxica, derivada dunha exposición laboral. Caracterízase pola aparición de pápulas
eritemato-edematosas, chamadas ronchas o fabóns, moi prurixinosas; as
manifestacións sistémicas da urticaria-anxioedema inclúen cefaleas, mareos, disfonía,
sibilancias, dispnea, náuseas, vómitos, dor abdominal, diarrea e artralxias.

Na patoxenia do anxioedema e da urticaria, os mastocitos son os principais
responsables. Nos procesos biolóxicos de desgranulación dos mastocitos, for ou non
por procesos inmunolóxicos, libérase histamina. A exposición a po de diversos tipos,
la, algodón, pole, pelo de animais ou diversos axentes químicos pode actuar como
factor desencadeante, ao igual que os cambios de temperatura, o frío, a calor, o
exercicio físico, a presión ou a radiación ultravioleta.

4.5. Dermatite de contacto alérxica

A dermatite de contacto alérxica xorde como consecuencia dunha reacción na pel que
leva á aparición de eccemas continuos nos pregues dos brazos e as pernas, as
pálpebras, a cara, o pescozo, as axilas, as mans, os pés, a rexión anal e xenital etc. As
persoas con dermatite de contacto alérxica a miúdo padecen tamén asma ou alerxias
estacionais, e poden sufrir previamente rinite.

Esta enfermidade é froito dunha reacción inflamatoria mediada polos linfocitos T. o
diagnóstico baséase na realización de probas epicutáneas. Entre os alérxenos que
poden provocar este tipo de dermatite están o níquel; o cobalto; o cromo; o mercurio;
a p-fenilenediamina; a goma; o látex; os produtos de limpeza ácidos e álcalis; os
xabóns e incluso a auga. A luz visible e a ultravioleta poden agravar esta enfermidade.

4.6. Pneumonía por hipersensibilidade

A pneumonía por hipersensibilidade, tamén coñecida como alveolite alérxica
extrínseca, pneumonite alérxica intersticial ou pneumoconiose por po orgánico, é
unha inflamación dos alvéolos pulmonares provocada pola inhalación de po orgánico
procedente de mofos, humidificadores ou aparellos de aire acondicionado, refugallos
da caña de azucre, excrementos de aves, grans de café, fungos etc., ou, con menos
frecuencia, de substancias químicas.
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Entre as variantes causadas pola inhalación do po de substancias químicas atopamos
a afección coñecida como «pulmón do traballador químico», propia de persoas
expostas aos produtos que se utilizan na fabricación da espuma de poliuretano, goma
sintética e materiais de embalaxe. Diagnostícase en primeiro lugar a través dunha
radiografía de tórax anormal, xunto con outras probas, aínda que non sempre se pode
determinar o antíxeno.

4.7. Conxuntivite de orixe alérxica

Todos os alérxenos que son capaces de produciren unha dermatose alérxica poden
provocar ademais unha conxuntivite ocular, que se manifesta pola aparición de ollos
vermellos e lacrimosos, o proído ocular e a sensación de ter os ollos cheos de area. A
variedade alérxica adoita deberse á exposición a pole, ácaros, animais ou látex, e vén
polo xeral acompañada de rinite alérxica. Alén doutras probas, o exame citobiolóxico
das bágoas permite analizar os eosinófilos, a IgE e a proteína catiónica do eosinófilo
para detectar esta enfermidade.

A blefaroconxuntivite é unha beflarite que acompaña unha conxuntivite alérxica e
provoca a inflamación da pel nas pálpebras. A queratoconxuntivite atópica, a
queratoconxuntivite vernal, a conxuntivite papilar xigante e a dermatoconxuntivite de
contacto son outros tipos de conxuntivite de orixe alérxica.

4.8. Intolerancia ambiental idiopática

os trastornos na resposta fisiolóxica de determinados individuos fronte á
multiplicidade de axentes e compoñentes que se encontran no medio, os alimentos ou
mesmo os medicamentos recibiron a denominación de «sensibilidade química
múltipla» ou «síndrome de sensibilidade química múltipla». Con todo, segundo os
expertos da oMS a mellor denominación é a de «intolerancia ambiental idiopática»
(IAI), pois aínda que na maioría dos casos estes trastornos teñen moi poucas cousas
en común, comparten síntomas como a dor de cabeza, os mareos, a debilidade, a
confusión, a dificultade para a concentración, a opresión pectoral, os problemas
gastrointestinais, a ansiedade e a dispnea. Cómpre termos en conta que esta
enfermidade é moi complexa, ao interviren moitos factores diversos, polo que pode
que non sexa só un trastorno, senón varios á vez.

os axentes máis sinalados como causantes da IAI son os seguintes: disolventes
orgánicos presentes en pinturas e lacas (que conteñen xileno, cloruro de metileno,
destilados do petróleo, éteres de glicois, tricloroetano); praguicidas (diazinón, gutión,
e outros organofosforados); fumes diversos, entre eles os fumes de soldadura; metais
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(níquel, chumbo); formaldehido; freóns; etanol; ácido nítrico e ácido clorhídrico;
toluendiisocianato; po (de madeira, remolacha ou azucre); alimentos; enfermidades
(sarna, herpes zóster); produtos de perfumería (xampús, vernices de unllas,
quitaesmaltes, colonias, locións de afeitado, desodorantes locais etc.); papel etc. o
estrés e diversos factores relacionados coa personalidade dos afectados tamén poden
ter influencia.

5. Conclusións

As patoloxías de carácter inmunolóxico xeradas por axentes químicos sensibilizantes
deben ser catalogadas dentro da lexislación española como enfermidades profesionais
do Real decreto 1299/2006, do 10 de novembro, polo que aproba o cadro de
enfermidades profesionais no sistema da Seguridade Social e se establecen criterios
para a súa notificación e rexistro, en concreto, no grupo 1 (enfermidades causadas por
axentes químicos); o grupo 4 (enfermidades causadas por inhalación de substancias
e axentes non comprendidas noutros apartados) e o grupo 5 (enfermidades da pel
causadas por substancias e axentes non comprendidas noutros apartados).

No entanto, a maioría dos protocolos de vixilancia da saúde que se aplican nos
sectores descritos non establecen como prioridade a busca de posibles enfermidades
deste tipo, especialmente as debidas á vía inhalatoria. o uso de tests serolóxicos –ou
o skin prick tests– sensibles á detección da IgE podería ser unha solución, cando
menos para algunhas destas enfermidades. De igual maneira, en vez das
aspirometrías, que adoitan dar moitos falsos positivos ou negativos, porque os seus
resultados dependen do momento da realización, poderían utilizarse medidores do
fluxo expiratorio –peak flow meters–, o que obrigaría os traballadores a faceren unha
proba cada dúas horas no período laboral, seguida doutra proba do mesmo tipo fóra
do posto de traballo, por exemplo, durante as vacacións.

Por outro lado, as medidas de control que se implantan cando se utilizan estes
compostos polo xeral tampouco teñen en conta os riscos derivados de exposicións a
axentes sensibilizantes. Entre as medidas de control que deberían seguirse para
traballar cos devanditos axentes cabe citarmos as seguintes:

a) é imprescindible consultar a folla de datos de seguridade dos compostos químicos
que poidan causar sensibilización. Esta folla de seguridade ten que recoller toda a
información sobre a reactividade e as características dos reactivos e produtos que se
poden formar como consecuencia do proceso produtivo.
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b) é necesario formar e informar os traballadores que vaian empregar este tipo de
produtos.

c) Cómpre minimizar o risco de exposición co uso dunha ventilación adecuada para
cada caso. Todas as actividades que impliquen a utilización de substancias
sensibilizantes deben levarse a cabo nunha vitrina de gases homologada e que se
encontre operativa.

d) Hai que substituír as substancias que provoquen reaccións alérxicas por outras
menos perigosas.

e) De ser necesario, debe modificarse os procesos de produción.

f) é necesario que os traballadores dispoñan de roupa e de equipos de protección
persoal axeitados para cada caso, así como que os usen de forma obrigatoria.

g) Se é o caso, cómpre modificar o proceso de traballo para evitar os procedementos
que produzan emisións de aerosois.

h) é necesario utilizar sistemas pechados para o recheo e o trasporte destas
substancias.

i) é necesario elaborar un plan de mantemento e limpeza para evitar que estas
substancias se propaguen polo medio laboral, por exemplo, métodos húmidos ou
sistemas de aspiración.

j) Cómpre evitar as exposicións a temperaturas extremas, en especial nos casos de
afeccións da pel.

Xa que logo, debe mellorarse tanto no diagnóstico deste tipo de enfermidades como
nos métodos de control que se aplican. De confirmarse que o dano causado na saúde
do/a traballador/a é permanente, este/a poderá solicitar o cambio de posto de traballo,
ou mesmo, en función da gravidade, unha incapacidade laboral permanente por
enfermidade laboral. Con todo, son aínda poucas as enfermidades deste tipo de orixe
laboral recoñecidas como tales, xa que con frecuencia se confunden os síntomas de
moitas delas cos doutras enfermidades, e non se asocian coas substancias con que os
traballadores entran en contacto diariamente.
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Anexo. Axentes químicos sensibilizantes (coa notación Sen) recollidos nos Límites
de exposición profesional para agentes químicos en España 2014 do Instituto Nacional
de Seguridade e Hixiene no Traballo. Entre parénteses a data de incorporación á listaxe
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Denominación química (ano de incorporación) Valores límite
VLA-ED VLA-EC

ppm mg/m3 ppm mg/m3

Acrilato de n-butilo 2 1 10 53
Acrilato de etilo (2012) 5 21 10 42
Acrilato de 2-hidroxipropilo 0,5 2,7
Acrilato de metilo 2 7,2
Augarrás, incluídos os monoterpenos (2011):
apineno (2011) bpineno (2011) e D-3-careno (2011) 20 113

Alaclor (2014) 1
Alilglicidiléter 1 4,7
Anhídrido ftálico 1 6
Anhídrido maleico (2010) 0,1 0,4
Anhídrido trimelítico 0,04 0,12
Atrazina 5
n-Butilglicidiléter (2014) 3 16
Captán 5
Cianamida cálcica 0,5
Cianamida de hidróxeno (2007) 0,58 1
Citral (2013) 5
Cobalto elemental 0,02
Compostos inorgánicos de cobalto excepto
os expresamente indicados, como Co 0,02

2,4-D 10
1,2-Diaminoetano 10 25
1,2-Dicloropropano (2013) 10 47
1,3-Dicloropropeno 1 4,6
Dietilentriamina 1 4,3
Diisocianato de 4,4’-difenilmetano 0,005 0,052
Diisocianato de 1,6-hexametileno 0,005 0,035
Diisocianato de 1,5-naftileno 0,005 0,043
Diisocianato de 2,4-tolueno 0,005 0,036
Diisocianato de 2,6-tolueno 0,005 0,036
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Denominación química (ano de incorporación) Valores límite
VLA-ED VLA-EC

ppm mg/m3 ppm mg/m3

4,6-Dinitro-o-cresol 0,2
Disulfiram 2
o-Fenilendiamina 0,1
m-Fenilendiamina 0,1
p-Fenilendiamina 0,1
Formaldehido 0,3 0,37
Glioxal (2010) 0,1
Glutaraldehído 0,05 0,2
Fariña 4
Hidroquinona 2
3-Isocianometil-3,5,5-trimetilciclohexilisocianato 0,005 0,046
Látex natural como proteínas totais 0,001
Metacrilato de metilo 50 100
Metil azinfós 0,2
Metileno-bis (4-ciclohexilisocianato ) 0,005 0,055
2-Metil-2-propeno-nitrilo 1 2,7
Metil-vinil-cetona (2014) 0,2 0,6
4-Metoxifenol 5
Níquel metal 1
Níquel, compostos inorgánicos excepto aqueles que
están expresamente indicados. Compostos
insolubles, como Ni (véase página web)

0,2

Níquel, compostos inorgánicos excepto aqueles que
están expresamente indicados. Compostos solubles,
como Ni

0,1

Pentacloronitrobenceno 0,5
Peróxido de benzoilo 5
Peróxido de metiletilcetona 0,2 1,5
Persulfato de amonio 0,1
Persulfato de potasio
Persulfato de sodio
Piperacina 0,1 0,3
Resina núcleo de soldadura (colofonia)
Subtilisinas (encimas proteolíticas como encima
pura cristalina ao 100%) 0,00006

Tiram 1
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Resumo

o delito contido no inciso final do apartado segundo do artigo 312 do Código penal español,
mediante o cal, aparentemente, se pretende protexer da explotación laboral os traballadores
inmigrantes en situación irregular, configúrase como unha mostra dunha deficiente técnica
lexislativa que provoca colisións xurídicas non só con normas extrapenais, senón tamén con
outros preceptos do propio Código penal.

Palabras chave: delitos contra os dereitos dos traballadores, control de fluxos migratorios,
norma penal en branco, disfuncións normativas.

Abstract

The offense shown on the last paragraph of the second part of the article 312 of the Spanish
penal code on which supposedly is expected to protect the immigrant workers who are in an
irregular situation of labour exploitation, gives sample of a poor legal legislative technique
that causes collisions, not only with extra- criminal norms, but also with other legal rules of
the criminal code itself.

Keywords: Offense against worker’s rights, Control of migration Flows, Penal norms in blank,
Normative dysfunctions.
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1. Análise sistemática do precepto

o artigo 312.2 do Código penal (en diante CP) aparece recollido no título XV do
libro II, que leva por título «Dos delitos contra os dereitos dos traballadores». Porén,
participa, do mesmo xeito que o resto dos tipos incardinados no citado título, da
categoría dos delitos contra a orde socioeconómica1, propia dos ilícitos sancionados
a partir do capítulo X do título XIII do citado libro do CP.

A través do impreciso termo de «orde socioeconómica», o lexislador español alude á
tutela de bens xurídicos supraindividuais relacionados coa regulación legal da
produción, a distribución e o consumo de bens e servizos, con independencia de que
aqueles poidan repercutir ou non sobre intereses patrimoniais particulares2. A primeira
aparición da denominación de «delitos contra a orde socioeconómica» data de 1980,
ao rubricar deste xeito o seu título VII o proxecto de Código penal daquela altura. o
gran número de delitos contidos no devandito título autónomo foi diminuíndo
progresivamente nos posteriores proxectos, até chegar ao texto punitivo actual. Na
actualidade os delitos contra a orde socioeconómica atópanse regulados tanto no título
XIII, acompañando os delitos contra o patrimonio, como nos títulos XIV e XV, todos
eles do libro II, baixo as rúbricas de «Delitos contra a Facenda Pública e a Seguridade
Social» e «Delitos contra os dereitos dos traballadores», respectivamente3.

2. Ben xurídico protexido

A determinación do ben xurídico protexido por este artigo dista de ser unha cuestión
pacífica. Malia ser asumido de maneira unánime que transcende a dimensión
puramente subxectiva –e, xa que logo, os dereitos individuais dos traballadores– para
abranguer intereses estatais, a polémica reside, precisamente, en determinar cal é a
natureza destes últimos. Estamos diante de intereses da orde laboral ou de control de
fluxos migratorios?

2.1. A indemnidade da relación laboral

A xurisprudencia, de modo xeral, sostén que o ben xurídico protexido polo artigo
312.2 in fine está conformado por un conxunto de intereses tanto concretos como
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1 Véxase RuBIo LARA, P. A. (2006) Parte especial de derecho penal económico español. Madrid, Dykinson, pp. 181-
182.
2 Véxanse RuBIo LARA, P. A. (2006) op. cit., pp. 17-18; BAJo FERNÁNDEZ, M. (1978) Derecho penal económico
aplicado a la actividad empresarial. Madrid, Civitas, p. 40; e MuñoZ CoNDE, F. (1998) «Cuestiones dogmáticas
básicas en los delitos económicos» Revista Penal 1, p. 66.
3 Véxase MuñoZ CoNDE, F. (1998) op. cit., pp. 67-68.



xerais destinados a salvagardar a indemnidade da relación laboral4, en canto que
manifestación do réxime xurídico, de natureza imperativa ou necesaria, de relacións
laborais establecido polo Estado. Ese carácter indispoñible e irrenunciable do ben
xurídico protexido determina que o consentimento dos traballadores sexa inocuo para
os efectos penais5.

Desde este punto de vista trátase dun ben xurídico estatal, de natureza múltipla e
complexa, «determinado polo “interese do Estado en que se respecten as condicións
mínimas da vida profesional dos traballadores por conta allea” na procura dun
correcto equilibrio de forzas na liberdade de contratación dentro do mercado de
traballo»6, que se concreta «na tutela da seguridade xurídica do traballador, a
estabilidade do mercado laboral e as lexítimas expectativas dos traballadores que
legalmente reúnen as condicións para accederen a un emprego»7. No entanto, malia
ese carácter xenérico do ben xurídico, o dano efectivo derivado da actuación delituosa
é padecido directamente polo/a traballador/a individual que é violentado/a nos seus
dereitos laborais e mesmo na súa dignidade ao se converter en obxecto de explotación.
Xa que logo, hai certo compoñente persoal dentro dese ben xurídico eminentemente
estatal8.

2.2. O control dos fluxos migratorios

Sen descoñecer a función de amparo do modelo xurídico de relacións laborais
deseñado polo Estado que se atribúe ao artigo 312.2 in fine do CP, certo sector
doutrinal9 considera o citado precepto como un modo de defensa doutro interese
estatal ben distinto, como é o control dos fluxos migratorios10. Segundo esta teoría,
a protección penal estaría enfocada cara á salvagarda de determinadas condicións da
actual estrutura socioeconómica española que se verían afectadas negativamente por
un incremento da presión migratoria11. Desde esta óptica, a preocupación pola
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4 Neste sentido pronúncianse, entre outras resolucións, as SSTS n.º 293/2004, do 8 de marzo de 2004; n.º 438/2004,
do 29 de marzo de 2004; n.º 221/2005, do 24 de febreiro de 2005; n.º 321/2005, do 10 de marzo de 2005; e n.º
372/2005, do 17 de marzo de 2005.
5 Véxase a STS n.º 762/2003, de 30 de maio de 2003. Así mesmo, MARTÍNEZ-BuJÁN PéREZ, C. (2008) «Delitos contra
los derechos de los trabajadores extranjeros» en Avogacía Xeral do Estado/Dirección do Servizo Xurídico do Estado
(coords.) XXIX Jornadas de Estudio. Derecho, Inmigración e Integración. Madrid, Imprenta Nacional do Boletín
oficial do Estado, p. 218.
6 Véxase a SAP de Segovia do 30 de decembro de 1999.
7 Véxase a SAP de Sevilla do 14 de maio de 2003.
8 Véxase STS n.º 160/2011, do 15 de marzo de 2011.



ilicitude da contratación laboral concentraríase non tanto no contido obrigacional
imposto aos traballadores, mais na presenza en territorio español de traballadores
estranxeiros en situación ilegal.

As discrepancias sobre o ben xurídico que a norma protexe en realidade non se
circunscriben ao eido puramente académico, así e todo, pois a propia Fiscalía do
Estado mostraba as súas dúbidas sobre esta cuestión na Circular 5/2011 sobre criterios
para a unidade de actuación especializada do Ministerio Fiscal en materia de
estranxeiría e inmigración, en cuxo apartado dedicado ao estudo do título XV do libro
II do CP, en que aparece enmarcado o artigo 312.2 in fine, sinala o seguinte:

«Aparentemente orientado á “protección da clase traballadora”, o certo é que dificilmente
pode afirmarse que logre de forma eficiente o seu propósito. Pola contra, parece que moitas
das dúbidas interpretativas e os conflitos esexéticos que se suscitaban en relación cos vellos
preceptos continúan vixentes na súa versión actualizada, significadamente no que concirne ás
condutas tipificadas no vello artigo 499 bis do TR de 1973 cando a acción típica ten como
suxeito pasivo os cidadáns estranxeiros sen permiso de traballo (artigo 312.2 do CP)».

A globalización neoliberal hexemónica de que estamos a ser testemuñas, caracterizada
pola libre circulación do capital e o desenvolvemento dos elementos institucionais do
libre mercado12, ten unha serie de efectos que se atopan en íntima conexión coa nova
definición do estado e das súas funcións, tales como a expansión do comercio
multilateral; a internacionalización dos mercados financeiros; a libre circulación do
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9 Véxanse PoMARES CINTAS, E. (2013) El derecho penal ante la explotación laboral y otras formas de violencia en
el trabajo. Valencia, Tirant Lo Blanch, p. 95; CARDENAL MoNTRAVETA, S. e CARDENAL ALEMANy, F. (2002) «El delito
contra los derechos de los trabajadores extranjeros sin permiso de trabajo (artigo 312.2 in fine CP). Especial referencia
a su aplicación jurisprudencial» Revista del Poder Judicial 66, p. 222; MIRó LLINARES, F. (2008) [en liña] «Política
comunitaria de inmigración y política criminal en España. ¿Protección o “exclusión” penal del inmigrante?» Revista
Electrónica de Ciencia Penal y Criminología 10, p. 11. Dispoñible no enderezo web
<http://criminet.ugr.es/recpc/10/recpc10-05.pdf>; e HoRTAL IBARRA, J. C. (2010) «Contratación de trabajadores
“irregulares”, inmigración clandestina, tráfico ilegal de personas y derecho penal» en Varela Castro, L. e Marchena
Gómez, M. (dirs.) La protección penal de los trabajadores: tipos, instrucción y enjuiciamiento. Madrid, Consello
Xeral do Poder Xudicial, p. 231.
10 Na xurisprudencia podemos atopar algunha referencia illada ao control dos fluxos migratorios como ben xurídico
protexido polo artigo 312, mais sempre acompañada dunha protección da regulación legal da man de obra. Neste
sentido, véxase a STS do 30 de maio de 2003 (n.º 762/2003).
11 Véxase MARTÍNEZ ESCAMILLA, M. (2008) [en liña] «¿Puede utilizarse el derecho penal en la lucha contra la
inmigración irregular? un análisis del tipo básico del artículo 318 bis del Código Penal en clave de legitimidad»
Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología 10, p. 6. Dispoñible no enderezo web
<http://criminet.ugr.es/recpc/10/recpc10-06.pdf>.
12 Véxase FouCAuLT, M. (1980) La verdad y las formas jurídicas. Barcelona, Gedisa, p. 14.



investimento e a conseguinte expansión do mercado de traballo no ámbito mundial.
Nesta nova orde, aínda que o capital e os medios de produción traspasan as fronteiras
nacionais con total liberdade de movementos –ao cederen os estados parte da súa
soberanía e flexibilizaren as súas fronteiras–, a forza de traballo fica limitada
territorialmente co fin de adaptala ás necesidades do mercado laboral13. Así, en materia
de inmigración os estados fan valer o seu dereito soberano ao control das fronteiras14.

As raias da unión Europea non son alleas ao problema migratorio derivado da desigual
repartición da riqueza. A entrada en vigor do Tratado de Ámsterdam en maio de 1999
supuxo a inclusión da cuestión migratoria no chamado «Primeiro piar da unión
Europea», conformado por aquelas materias de competencia comunitaria15. Nesta orde
os estados membros, entre os que figura España, intentan dotarse dunha política común
para faceren fronte á inmigración irregular. A Directiva 2009/52/CE do Parlamento
Europeo e do Consello, do 18 de xuño de 2009, pola que se establecen normas mínimas
sobre as sancións e medidas aplicables aos empregadores de nacionais de terceiros
países en situación irregular, fica englobada dentro da devandita política de
cooperación na loita contra a inmigración clandestina. Nela establécese unha serie de
medidas destinadas a disuadir as persoas que, sen posuíren o estatuto legal esixido,
pretendan entrar no territorio europeo á procura de traballo. Entre esas medidas a
devandita norma europea prescribe, no seu artigo 3, a prohibición do emprego de
nacionais de terceiros países en situación irregular. Máis adiante o mesmo texto dispón,
no seu artigo 9.1.c), que esa prohibición adquirirá carácter penal cando a infracción for
acompañada de condicións laborais particularmente abusivas.

Resulta obvia a identidade de contido existente entre o preceptuado por esta directiva
e o contido do tipo sancionado polo artigo 312.2 in fine do CP español. Este feito,
xunto a outras circunstancias que se analizarán nas liñas seguintes –tales como a
elevada penalidade aplicada ao delito, a sanción de condutas idénticas por outras ramas
do ordenamento e as consecuencias para a vítima derivadas da aplicación da Lei
orgánica 4/2000, do 11 de xaneiro, sobre dereitos e liberdades dos estranxeiros en
España e a súa integración social (en diante LoES)–, suxiren que o artigo do Código
penal obxecto deste estudo forma parte dos mecanismos punitivos empregados polo
Estado para o control dos fluxos migratorios.
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14 Véxase SASSEN, S. (2001) ¿Perdiendo el control? La soberanía en la era de la globalización. Barcelona, Ediciones
Bellaterra, p. 74.
15 Véxase MARTÍNEZ ESCAMILLA, M. (2008) [en liña] op. cit., p. 8.



é indiscutible que a explotación laboral debe ser obxecto de sanción penal, na medida
en que o recoñecemento legal dunhas condicións de traballo dignas e duns dereitos
laborais que protexan os traballadores –conseguidos mediante as protestas, as folgas
e as mobilizacións seculares da clase obreira– é un dos alicerces básicos de calquera
estado que se autodenomine como social e democrático. De igual xeito, sendo realistas,
resulta innegable que o aumento da presión migratoria –alentada pola desesperación
das poboacións de numerosos países empobrecidos e esquilmados por un capitalismo
feroz e sen límites– debe ser xestionado dalgún modo polos países receptores, como
é o caso de España, xa que o número de persoas inmigrantes que non atopa ocupación
laboral nos mercados de traballo nacionais supón un problema a que cómpre facer
fronte. A dúbida xorde en relación coa idoneidade da elección do dereito penal como
mecanismo de loita contra ese fenómeno socioeconómico que é a inmigración
clandestina.

A misión dun ordenamento xurídico penal democrático, e, por tanto, sometido aos
principios de ultima ratio e intervención mínima, é a de protexer os bens xurídicos,
entendendo por tales aquelas circunstancias «e finalidades que son necesarias para o
libre desenvolvemento do individuo, a realización dos seus dereitos fundamentais e o
funcionamento dun sistema estatal edificado sobre esta finalidade»16. Esta teoría do ben
xurídico impide a conceptualización da política migratoria como un ben merecedor
de protección penal. Dificilmente pode colixirse que da presenza en territorio español
de cidadáns e cidadás de terceiros estados en situación irregular se derive unha lesión
ou unha posta en perigo para a orde socioeconómica estatal17, que para este suposto
concreto actúa como un ben xurídico supraindividual protexido pola norma.
Conclusión distinta é aquela a que chegamos de analizarmos a vulneración dos dereitos
laborais dos traballadores inmigrantes, xa que neste caso a orde socioeconómica si se
ve afectada de maneira directa, en concreto no seu modelo de relacións laborais, o cal,
en teoría, debería contribuír a facilitar o libre desenvolvemento da persoa e ser
respectuoso cos seus dereitos fundamentais.

o dereito penal preséntase como un medio absolutamente incapaz á hora de conter o
aumento dunha inmigración baseada na falta dos recursos económicos que lles
permitirían ás persoas inmigrantes levaren unha vida digna nos seus países de orixe.
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16 Véxase RoXIN, C. (2013) [en liña] «El concepto de bien jurídico como instrumento de crítica legislativa sometido
a examen» Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología 15, p. 5. Dispoñible no enderezo web
<http://criminet.ugr.es/recpc/15/recpc15-01.pdf>.
17 Véxase DAuNIS RoDRÍGuEZ, A. (2009) El derecho penal como herramienta de la política migratoria. Granada,
Comares, pp. 70-74.



Doutra parte, o control dos fluxos migratorios debe ser realizado por outras ramas do
ordenamento xurídico –como o dereito administrativo–, mais sempre en compañía de
políticas de cooperación e axuda ao desenvolvemento destinadas aos países máis
afectados polas consecuencias negativas do actual capitalismo extremo. Admitir o
contrario, é dicir, dar cabida á posibilidade de que o dereito penal sexa un mecanismo
de loita contra a inmigración clandestina, supón lexitimar a existencia dun dereito
penal simbólico, funcionalista e contrario ao principio de exclusiva protección de bens
xurídicos18.

3. Suxeito activo

A defectuosa redacción do precepto que é obxecto deste traballo comporta que tanto
no seo da doutrina como no da xurisprudencia existan dúas liñas interpretativas
referidas á condición do suxeito activo do delito. Así, boa parte dos autores19

coinciden en afirmar que estamos ante un delito especial. Esta aseveración parte do
feito de que a acción típica, que consiste en empregar «súbditos estranxeiros sen
permiso de traballo», é unha actividade propia de quen conta coa condición de
empresario/a, polo que unicamente este/a poderá ser considerado/a como suxeito
activo do delito. Podemos atopar idénticas reflexións en resolucións das audiencias
provinciais20. Pola contra, outro sector doutrinal21 e xurisprudencial22 interpreta que
o verbo «empregar» elixido polo lexislador comporta unha efectiva ocupación dos
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18 Véxanse MARTÍNEZ ESCAMILLA, M. (2008) [en liña] op. cit., p. 8; PéREZ CEPEDA, A. I. (2004) Globalización, tráfico
internacional ilícito de personas y derecho penal. Granada, Comares, pp. 157 e 162; BAuCELLS I LLADóS, J. (2005)
«El derecho penal ante el fenómeno migratorio» Revista de Derecho y Proceso Penal 13, p. 56; BAyLoS GRAu, A. e
TERRADILLoS BASoCo, J. M. (1997) Derecho penal del trabajo. Madrid, Trotta, p. 91; LoRENZo SALGADo, J. M.
(2010) «La protección de las condiciones laborales o de Seguridad Social en los artículos 311 y 312.2 inciso 2º del
Código penal» en Varela Castro, L. e Marchena Gómez, M. (dirs.) La protección penal de los trabajadores: tipos,
instrucción y enjuiciamiento. Madrid, Consello Xeral do Poder Xudicial, p. 291; e GARCÍA ARÁN en GARCÍA ARÁN,
M. e CóRDoBA RoDA, J (dirs.) (2004) Comentarios al Código Penal. Parte especial, tomo I. Madrid, Marcial Pons,
p. 1282.
19 Véxanse LoRENZo SALGADo, J. M. (2010) op .cit., p. 291; SEQuERoS SAZAToRNIL, F. (2000) «El marco penal de la
inmigración» Actualidad Penal 39, p. 849; e NAVARRo CARDoSo, F. (1998) Delitos contra los derechos de los
trabajadores. Valencia, Tirant Lo Blanch, p. 95.
20 Véxanse, entre outras, a SAP Cádiz do 12 de xaneiro de 2000 e a SAP de Burgos do 28 de xuño de 2002.
21 Véxanse MARTÍNEZ-BuJÁN PéREZ, C. (2005) Derecho penal económico y de la empresa. Parte especial. Valencia,
Tirant Lo Blanch, p. 734 e ss.; RuBIo LARA, P. A. (2006) op. cit., p. 183 e ss.; DE LEóN VILLALBA, F. J. (2003) Tráfico
de personas e inmigración ilegal. Valencia, Tirant Lo Blanch, p. 287; FABIÁN CAPARRóS, E. A. (1998) «Tráfico ilegal
de mano de obra» en Díaz Santos, M. R. e Sánchez López, V. (coords) Nuevas cuestiones penales. Madrid, CoLEX,
p. 53; DAuNIS RoDRÍGuEZ, A. (2009) op. cit., pp. 222-223; e MuñoZ CoNDE, F. (2010) Derecho penal. Parte especial.
Valencia, Tirant Lo Blanch, p. 357.
22 Véxase por todas a SAP de Segovia do 30 de decembro de 1999.



traballadores que pode ser efectuada por calquera persoa, máis aínda se temos en
conta que o inciso final do artigo 312.2 do CP non se refire ao suxeito pasivo do delito
como «traballador ao seu servizo», expresión que si se adopta no artigo 311.1 do CP,
en que se tipifica unha conduta similar. Con base nestes razoamentos, o delito
sancionado polo artigo 312.2 in fine do CP sería de carácter común.

Particular mención merece a referencia á posibilidade de que o suxeito activo do
delito sexa unha persoa xurídica. Malia o artigo 312.2 in fine do CP non recoller
ningunha previsión relativa á eventual responsabilidade das persoas xurídicas en
relación co tipo que recolle, esa posibilidade fica contida no artigo 318, norma que
pecha o título XV do libro II do CP. De conformidade con este último precepto, no
caso de os feitos delituosos seren atribuídos a persoas xurídicas a pena non recaerá
sobre elas, senón sobre os «administradores ou encargados do servizo que sexan
responsables», ou sobre quen, coñecendo os feitos e podendo remedialos, non
adoptase as medidas oportunas para iso. Xa que logo, a pena non recaerá sobre a
persoa xurídica, senón que resultarán condenadas determinadas persoas físicas
integrantes desa persoa xurídica. Con todo, para estes supostos a devandita norma
habilita os xuíces para decretaren algunha ou algunhas das medidas recollidas no
artigo 129 do CP, destinadas a entidades ou agrupacións carentes de personalidade
xurídica. Deste modo, aínda que o artigo 318 emprega un criterio de
responsabilización da persoa xurídica similar ao do artigo 31 bis, a remisión
normativa ao artigo 129 provoca unha antinomia legal de que se derivan unhas
consecuencias xurídicas totalmente opostas segundo a responsabilidade penal for
predicada dunha persoa xurídica ou dunha entidade sen personalidade xurídica. No
primeiro caso a posibilidade de eliminar a aplicación do artigo 31 bis determina a
imposibilidade de sancionar penalmente a persoa xurídica; mentres que no segundo
caso o xogo da remisión ao artigo 129 permite penar entes ou organizacións carentes
de personalidade xurídica23.

4. Suxeito pasivo

Segundo o teor literal do artigo 312.2 in fine do CP o suxeito pasivo deste delito debe
reunir dúas características: por unha banda, ser un/ha súbdito/a estranxeiro/a; e, pola
outra, carecer de permiso de traballo. Ambas as expresións dan mostra, máis unha
vez, das deficiencias da técnica e a redacción lexislativa presentes neste precepto.
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23 Véxase a Circular 1/2011 da Fiscalía Xeral do Estado, pp. 57-58. Así mesmo, MoRILLAS CuEVA, J. L. en MoRILLAS
CuEVA, J. L. (coord.) (2011) Sistema de derecho penal español. Parte especial. Madrid, Dykinson, p. 672; e MuñoZ
CoNDE, F. (2010) op. cit., p. 354.



A elección do anacrónico e arcaico termo «súbdito» –no canto de «persoas» ou
«traballadores»– é criticado de modo maioritario pola doutrina24. Algúns autores25

sosteñen que a razón de tal alarde de torpeza lingüística xurídica podería derivar dun
intento de evitar unha potencial controversia relativa a se os estranxeiros sen permiso
de traballo poden ser considerados como traballadores. No entanto, como sinala o
devandito sector doutrinal, tal esforzo por evitar a polémica resultaría absurdo, toda
vez que o artigo 37.1 do Real decreto lexislativo 5/2000, do 4 de agosto, polo que se
aproba o texto refundido da Lei sobre infraccións e sancións na orde social (en diante
LISoS), cualifica como traballadores aquelas persoas estranxeiras que carecen de
permiso traballo e prestan servizos retribuídos por conta dun/ha empresario/a. Tamén
atopamos críticas ao uso deste termo na xurisprudencia das audiencias provinciais26.

o concepto de traballador/a tido en conta para os efectos penais é amplo, xa que non
só inclúe os traballadores comprendidos nos artigos 1.1 e 2 do Real decreto lexislativo
1/1995, do 24 de marzo, polo que se aproba o texto refundido de la Lei do Estatuto dos
traballadores (en diante ET), senón tamén aquelas persoas que desexan obter un posto
de traballo en España27. Doutra parte, a doutrina28 e a xurisprudencia29 coinciden á hora
de sinalaren que a situación de ilegalidade en que se atopan os inmigrantes que carecen
de autorización para traballaren en España non é ningún obstáculo para aplicación dos
dereitos laborais, agás aqueles que a lexislación asocia irremediablemente á posesión
da citada autorización. A propia LoES vén reforzar esta interpretación ao establecer,
no apartado 5 do seu artigo 36, a validez do contrato de traballo no que a dereitos
laborais se refire malia a carencia de autorización de residencia e traballo. A adopción
dunha interpretación distinta baleiraría de contido o artigo 312.2 in fine do CP, xa que
resultaría imposible vulnerar os dereitos laborais do suxeito pasivo cunha lexislación
que lle negase a súa titularidade.
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24 Véxanse BAyLoS GRAu, A. e TERRADILLoS BASoCo, J. M. (1997) op. cit., p. 91 e ss.; MARTÍNEZ-BuJÁN PéREZ, C.
(2005) op.cit., p. 735; FABIÁN CAPARRóS, E. A. (1998) op. cit., p. 53; RoDRÍGuEZ MESA, M. J. (2006) «Abuso de mano
de obra extranjera: especial referencia a la expulsión del trabajador extranjero sin autorización de trabajo» en Ruíz
Rodríguez, L. R. (coord.) Sistema penal y exclusión de extranjeros. Albacete, Bomarzo, p. 166; e HoRTAL IBARRA, J.
C. (2010) op. cit., p. 233.
25 Véxase BAyLoS GRAu, A. e TERRADILLoS BASoCo, J. M. (1997) op. cit., p. 91 e ss.
26 SAP de Valladolid do 15 de xaneiro de 2004; e SAP das Palmas do 22 de novembro de 2004.
27 Véxanse as SSTS n.º 837/2003, do 30 de maio de 2003; e n.º 1092/2004, do 1 de outubro de 2004.
28 Véxase BAyLoS GRAu, A. e TERRADILLoS BASoCo, J. M. (1997) op. cit., p. 94; CARDENAL MoNTRAVETA, S. e
CARDENAL ALEMANy, F. (2002) op. cit., p. 256; RoDRÍGuEZ MESA, M. J. (2006) op. cit., p. 162; e DAuNIS RoDRÍGuEZ,
A. (2009) op. cit., p. 219.
29 Véxanse as SSTS n.º 837/2003, do 30 de maio de 2003; n.º 1045/2003, do 18 de xullo de 2003; n.º 293/2004, do
8 de marzo de 2004; n.º 438/2004, do 29 de marzo de 2004, e n.º 221/2005, do 24-02-2005.



o emprego do cualificativo de «estranxeiro» tampouco é inmune ás críticas. A noción
de estranxeiro/a é unha categoría xurídica –ao contrario que a de inmigrante, que é
sociolóxica30–, xa que son as leis de cada estado as que definen quen é nacional e
quen estranxeiro/a31. Esta contraposición nacional vs. estranxeiro/a correspóndese
coa diferenciación entre dereitos humanos, aqueles que corresponden a todas as
persoas por igual independentemente da súa nacionalidade; e dereitos da cidadanía,
cuxa titularidade fica reservada en exclusiva para os nacionais do estado en cuestión32.

o complexo proceso de unificación europea propiciou a aparición dunha categoría
intermedia entre as dúas anteriores: a de cidadán e cidadá da unión Europea33. Dentro
das modificacións introducidas na lexislación comunitaria polo Tratado de Lisboa
atópase a regulación desta categoría híbrida tanto no Tratado da unión Europea como
na Carta de dereitos fundamentais da unión Europea, achegada a aquel en forma de
declaración. A cidadanía europea, isto é, a daquelas persoas coa nacionalidade dalgún
dos estados membros da unión Europea, posibilita a titularidade dun status xurídico
moi similar ao dos nacionais. Este feito comporta para o caso español, entre outras
cousas, que aos cidadáns comunitarios non se lles aplicarán as restritivas disposicións
da LoES –tal e como establece o citado texto normativo no seu artigo 1.3– agás se
estas foren as máis favorables, e que se lles recoñecerá liberdade para buscaren
emprego, traballaren ou prestaren servizos en España34.

A partir destas diferenciacións que vimos de expor conclúese que os suxeitos pasivos
do delito penado no artigo 312.2 in fine do CP non son todos os estranxeiros, senón
só aqueles provenientes de estados que non son membros da unión Europea. Por
tanto, o suxeito pasivo sería o/a estranxeiro/a non comunitario/a.

A segunda característica que debe reunir o suxeito pasivo deste delito é a carencia dun
«permiso de traballo». A terminoloxía do CP a este respecto está desactualizada en
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30 Véxase MoNCLúS MASó, M. (2008) La gestión penal de la inmigración. El recurso al sistema penal para el control
de los flujos migratorios. Bos Aires, Editores del Puerto, p. 27.
31 Neste sentido, a LoES establece no seu artigo 1.1 que se considerarán estranxeiras aquelas persoas que carezan de
nacionalidade española.
32 Véxanse DE LuCAS MARTÍN, F. J. (1993) «Las razones de la exclusión: ¿qué derechos para los extranjeros?» Jueces
para la Democracia. Información y Debate 18, p. 36; DE LuCAS MARTÍN, F. J. (1994) El desafío de las fronteras.
Derechos humanos y xenofobia frente a una sociedad plural. Madrid, Temas Hoy, p. 138; e MoNCLúS MASó, M.
(2008) op. cit., p. 28.
33 Véxase MoNCLúS MASó, M. (2008) op. cit., p. 27 e ss.
34 Véxase o artigo 15.2 da Carta de dereitos fundamentais da unión Europea.



relación coas disposicións da LoES35, pois esta última norma non se refire ao permiso
de traballo, senón que alude a unha autorización administrativa para traballar36. A
devandita autorización é imprescindible para que os estranxeiros non comunitarios
poidan desempeñar unha actividade laboral en España, e concédese, salvo casos
excepcionais referidos pola propia norma, conxuntamente coa autorización de
residencia. Mais o desaxuste normativo entre o CP e a LoES non fica restrinxido a esta
cuestión, vai para alén e chega a provocar severas disfuncións normativas. Neste
sentido cómpre destacarmos que o exercicio dunha actividade laboral sen a preceptiva
autorización constitúe, conforme ao establecido no artigo 53.1.b) da LoES, unha
infracción administrativa grave, de tal modo que o suxeito pasivo do delito se converte
á súa vez en suxeito activo da infracción administrativa37. Este feito motiva que na
maior parte dos casos as vítimas do delito recollido no artigo 312.2 in fine do CP non
denuncien polo o medo a seren sancionadas38 ben economicamente, segundo o disposto
no artigo 55.1.b) da LoES –con multas cuxas contías van desde os cincocentos un
euros até os dez mil–, ou ben coa expulsión do territorio español, de acordo co
establecido no artigo 57.1 do citado texto normativo. Esta situación de inferioridade
en que se atopan os inmigrantes sen autorización para traballar á hora de reclamaren
os seus dereitos foi posta de manifesto por numerosas resolucións xudiciais39.

A xurisprudencia40 tamén estableceu que as características peculiares destes suxeitos
pasivos, isto é, a súa condición de estranxeiros e a súa situación de irregularidade
administrativa, non implican que poidan ser sometidos a condicións laborais de
explotación, xa que malia non seren titulares dos dereitos recoñecidos no artigo 35 da
Constitución –deber de traballar e dereito ao traballo– e reservados en exclusiva aos
españois, si contan co dereito fundamental á dignidade recollido no artigo 10 da Carta
Magna española. Este último dereito, obviamente, resulta afectado por aquelas
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35 Véxase PoMARES CINTAS, E. (2013) op. cit., pp. 112-113.
36 Véxase o artigo 36 da LoES. No entanto, si se adaptou a esta terminoloxía da coñecida como Lei de estranxeiría
o artigo 311.2 do CP após a reforma operada no ano 2012.
37 Véxanse PoMARES CINTAS, E. (2013) op. cit., p.1; e PoMARES CINTAS, E. en MAJóN-CABEZA oLMEDA, A. e VENTuRA
PüSCHEL, A. (coords.) (2011) Derecho penal español. Parte especial. Valencia, Tirant Lo Blanch, p. 922. Así mesmo,
a SAP de Sevilla do 14 de maio de 2003, a SAP de Zaragoza do 29 de setembro de 2003 e a SAP de Xirona do 14 de
xullo de 2004.
38 Véxase PoMARES CINTAS, E. (2013) op. cit., p. 94.
39 Véxanse, entre outras, a STS do 12 de decembro de 2005 (n.º 1471/2005); as SSAP de Xirona do 29 de setembro
de 2000 e 14 de xullo de 2004; a SAP de Sevilla do 14 de maio de 2003; a SAP de Zaragoza do 29 de setembro de
2003; a SAP de Tarragona do 14 de setembro de 2004; e a SAP de Soria do 27 de abril de 2004.
40 Véxanse as SSTS n.º 372/2005, do 17 de marzo de 2005; n.º 438/2004, do 29 de marzo de 2004, e n.º 293/2004,
do 8 de marzo de 2004.



actuacións que, partindo da consideración do traballadores inmigrantes sen papeis
como simples obxectos produtores de forza de traballo, os someten a condicións
laborais de explotación.

Aínda que o lexislador penal elixiu un termo plural á hora de definir o suxeito pasivo
do delito, non deixa de ser un simple recurso estilístico que non ten ningunha
relevancia á hora de apreciar a comisión do delito cando a acción típica recae sobre
un/ha único/a súbdito/a estranxeiro/a sen permiso de traballo, máxime se temos en
conta o carácter supraindividual do ben xurídico protexido polo precepto41. Así
mesmo, o carácter colectivo do ben xurídico violentado polo delito determina que se
aprecie un único ilícito penal42 aínda que existan múltiplos suxeitos pasivos afectados
polo mesmo feito.

Dentro desta análise do suxeito pasivo do delito merece especial mención o caso dos
menores de idade. A diferenza doutros tipos penais en que a minoría de idade da
vítima provoca un incremento da reacción punitiva –pensemos, por exemplo, no delito
de lesións do artigo 148.3 do CP, no de violación do artigo 180.1.3 do CP ou no de
prostitución do artigo 187.1 do CP–, no artigo 312.2 in fine do CP non se ofrece unha
maior protección penal aos menores43. Porén, o ordenamento laboral, malia permitir
o traballo dos menores de idade sempre que acadasen os 16 anos, confírelles con base
nesa condición unha maior protección en relación coas súas condicións de traballo,
dando conta da especial vulnerabilidade destes traballadores. o problema no tocante
á posibilidade de admisión como suxeito pasivo deste delito dun/ha traballador/a
inmigrante de entre 16 e 18 anos de idade estriba na falta de esixencia por parte da
LoES dunha autorización administrativa para traballar no caso dos menores44. Xa
que logo, a sanción penal da explotación laboral destes traballadores recaería no
apartado primeiro do artigo 311 do CP, dando lugar así a unha absurda consecuencia
penolóxica concretada no feito de que a sanción por empregar en condicións abusivas
a un/ha menor de idade é inferior que a que recaería pola mesma conduta practicada
sobre un/ha traballador/a inmigrante en situación irregular maior de idade.
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41 Véxase MARTÍNEZ-BuJÁN PéREZ, C. (2008) op. cit., pp. 223-224.
42 Véxase por todas a STS do 15/03/2011 (n.º 160/2011). Así mesmo, MARTÍNEZ-BuJÁN PéREZ, C. (2008) op. cit., p.
705; e LoRENZo SALGADo, J. M. (2010) op. cit., p. 298. Cfr. BAyLoS GRAu, A. e TERRADILLoS BASoCo, J. M. (1997)
op. cit., p. 95; FABIÁN CAPARRóS, E. A. (1998) op. cit., p. 54; e PoMARES CINTAS, E. en MAJóN-CABEZA oLMEDA, A.
e VENTuRA PüSCHEL, A. (coords.) (2011) op. cit., p. 928.
43 Véxase PoMARES CINTAS, E. (2011) [en liña] «El delito de trata de seres humanos con finalidad de explotación
laboral» Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología 13. Dispoñible no enderezo web
<http://criminet.ugr.es/recpc/13/recpc13-15.pdf>, p. 26.
44 Véxase PoMARES CINTAS, E. en MAJóN-CABEZA oLMEDA, A. e VENTuRA PüSCHEL, A. (coords.) (2011) op. cit., p. 926.



5. Conduta típica

5.1. Remisión á normativa laboral

A conduta que o inciso final do artigo 312.2 do CP fai obxecto de sanción penal é a
imposición aos traballadores estranxeiros non comunitarios que careceren de permiso
de traballo dunhas condicións laborais que prexudiquen, supriman ou restrinxan os
dereitos que teñan recoñecidos polas disposicións legais, os convenios colectivos ou
o contrato individual. Con esta remisión expresa á normativa extrapenal, o precepto
comentado configúrase como unha norma penal en branco, que sanciona a
vulneración dos dereitos regulados no que no artigo 3.1 do ET se denomina «fontes
da relación laboral»45. o lexislador penal optou por esta controvertida técnica de
tipificación que non deixa de suscitar certas interrogantes canto á súa compatibilidade
cos principios de seguridade xurídica ou de legalidade46, malia resultar útil para
materias en constante cambio, caso dos dereitos laborais.

Non cabe dúbida, máis aínda nesta época de crise económica en que nos atopamos
inmersos, que os dereitos dos traballadores son sumamente permeables ás necesidades
do sistema capitalista. Boa mostra diso son as constantes reformas laborais levadas a
cabo en España en función das esixencias dos mercados financeiros. Se a lexislación
laboral, os convenios colectivos e os contratos laborais son fontes de dereitos en
constante cambio, cabe preguntármonos se esta remisión á normativa extrapenal
introducida no artigo 312.2 in fine do CP conduce a unha protección por parte do tipo
penal dun ben xurídico, ou, pola contra, a unha defensa dun sistema de relacións
laborais neoliberal –articulado mediante leis, convenios colectivos e contratos– en
que a clase traballadora fica cada vez máis desposuída de dereitos e de capacidade
negociadora fronte á patronal.

Por disposicións legais haberá que entender, alén do previsto nos artigos 40 a 43 da
Constitución española, o disposto no ET e nos regulamentos e reais decretos que
desenvolven de xeito sectorial o previsto nas normas xerais. En calquera caso, a
referencia aos convenios colectivos ofrece dúbidas en relación coa aplicación ou non,
para estes efectos penais, das denominadas cláusulas obrigacionais ou «pactos de

SARA CARou GARCÍA56

ANUARIO DA FACULTADE DE CIENCIAS DO TRABALLO 5, 2014, PP. 43-67

45 Neste sentido a SAP de Sevilla do 14 de maio de 2003 sinala o seguinte:

«Por disposicións legais é necesario entender non só a Constitución española (arts. 40 a 43), senón tamén, e
basicamente, o Estatuto dos traballadores e a Lei xeral da Seguridade Social sen esquecernos dos diversos
regulamentos e reais decretos que, de maneira sectorial, desenvolven as normas de carácter xeral, e que ao ter rango
inferior, constitúen as auténticas normas penais en branco».
46 Véxanse MoRILLAS CuEVA, J. L. (coord.) (2011) op. cit., p. 672; e HoRTAL IBARRA, J. C. (2010) op. cit., p. 232.



paz» contidos neles. Aínda que a norma penal non fai distinción entre os dous tipos
de cláusulas convencionais –normativas e obrigacionais–, a lexislación laboral, en
concreto o artigo 5 da LISoS, só considera sancionable o incumprimento das
cláusulas normativas, polo que tendo presente o principio de subsidiariedade a
referencia aos convenios colectivos contida no artigo 312.2 in fine do CP debe
interpretarse como unicamente referida ás cláusulas normativas contidas neles47.

Por outra banda, os dereitos laborais dos traballadores inmigrantes clandestinos
prexudicados, restrinxidos ou suprimidos pola acción do suxeito activo non son só os
derivados da normativa laboral, senón que tamén poden estar recoñecidos nun
negocio xurídico bilateral como é o contrato de traballo. A forma deste contrato é
indiferente para os efectos penais, polo que pode ser verbal ou escrito48. En calquera
caso, idéntica reflexión cómpre realizarmos canto á licitude ou ilicitude da prestación
laboral obxecto do vínculo contractual. Así, en referencia expresa á actividade da
prostitución, a xurisprudencia49 establece que dentro do concepto amplo de
traballador/a que se utiliza na aplicación do artigo 312.2 in fine do CP fican
comprendidas tamén as prostitutas, sempre que os seus dereitos laborais resultaren
afectados. Especialmente ilustrativa a este respecto é a Sentenza do Tribunal Supremo
n.º 425/2009, do 14 de abril de 2009. Partindo da consideración de que «a prostitución
voluntaria en condicións que non supoñan coacción, engano, violencia ou
sometemento, ben por conta propia ou dependendo dun terceiro que establece unhas
condicións de traballo que non conculquen os dereitos dos traballadores, non pode
liquidarse con enfoques morais ou concepcións ético-sociolóxicas, xa que afectan a
aspectos da vontade que non poden ser coartados polo dereito sen maiores
matizacións», a devandita resolución lembra que a xurisprudencia laboral ten sinalado
en varias ocasións que a relación establecida entre as mulleres que prestan servizos
sexuais nun club e os seus patróns pode ter natureza xurídica laboral e, xa que logo,
ser subsumible na regulación do ET. Todo iso conduce a unha fundamentación do
seu fallo absolutorio en relación coa comisión do delito do artigo 312.2 in fine do CP,
con base en que a actividade voluntaria da prostitución era levada a cabo nunhas
condicións compatibles cos dereitos recoñecidos no ET.
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47 Véxanse oRTuBAy FuENTES, M. (2000) Tutela penal de las condiciones de trabajo. Un estudio del artículo 311 del
Código Penal. Bilbao, universidade do País Vasco, p. 450; e LASCuRAÍN SÁNCHEZ, J. A. (2004) «Los delitos contra
los derechos de los trabajadores: lo que sobra y lo que falta» Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales 57, p.
43. Cfr. a SAP de Sevilla do 14 de maio de 2003, en que se fai referencia á regulación da «paz laboral» como
contido dos convenios colectivos para ter en conta á hora de aplicar o artigo 312.2 in fine do CP.

48 Véxanse as SSTS n.º 1045/2003, do 18 de xullo de 2003, e n.º 293/2004, 8 de marzo de 2004.
49 SSTS n.º 5251/2000, do 30 de xuño de 2000; n.º 1045/2003, do 18 de xullo de 2003; e n.º 293/2004, do 8 de marzo

de 2004.



Con todo, a inclusión do contrato individual como fonte de dereitos para os efectos
do artigo 312.2 in fine do CP foi censurada pola maior parte da doutrina50. As críticas
céntranse principalmente na ampliación en exceso do ámbito de aplicación do tipo
cara a instrumentos xurídicos que derivan de relacións entre particulares, cuxas
controversias debería resolver a xurisdición social51, o que contrariaría o principio de
ultima ratio do dereito penal e o principio de seguridade xurídica. Neste caso o dereito
punitivo vai para alén da propia lexislación social, pois a LISoS non fai mención ao
contrato de traballo ao enumerar as fontes normativas no seu artigo 5.1, o que pode
provocar disfuncións xurídicas52.

é máis, a inclusión do contrato de traballo como fonte de dereitos laborais obxecto
de protección penal polo inciso final do artigo 312.2 afectaría á propia concepción do
ben xurídico tutelado polo precepto e defendido pola xurisprudencia e a maior parte
da doutrina. Así, se o ben xurídico está conformado por un conxunto de intereses
concretos e xerais que protexen a indemnidade da relación laboral e que, por tanto,
son indispoñibles e irrenunciables por parte dos traballadores, é imposible defender
que estas condicións laborais mínimas poidan ser obxecto dun pacto inter partes
como é o contrato laboral. Para conciliar ambas as premisas habería que modificar o
concepto de indispoñibilidade do ben xurídico en cuestión, afastándoo do sentido
tradicional de normas imperativas ou de dereito necesario. A indispoñibilidade pasaría
daquela a estar referida á imposibilidade dos empresarios de modificaren de xeito
unilateral as condicións laborais previamente pactadas cos traballadores no contrato
individual53.

5.2. Dereitos laborais afectados pola conduta típica

A variada normativa laboral recolle un amplo elenco de dereitos dos cales son titulares
os traballadores, cuxo fin non é outro que salvagardar un modelo de relacións laborais
propio dun presunto estado social e democrático de dereito. Determinados dereitos
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50 Véxanse, entre outros, LASCuRAÍN SÁNCHEZ, J. A. en BAJo FERNÁNDEZ, M. (dir.) (1998) Compendio de derecho
penal. Parte especial. Madrid, Centro de Estudios Ramón Areces, pp. 635-636; NARVÁEZ BERMEJo, M. A. (1997)
Delitos contra los derechos de los trabajadores y la Seguridad Social. Valencia, Tirant Lo Blanch, p. 16; RoJo
ToRRECILLA, E. (1998) Delitos contra los derechos de los trabajadores y la Seguridad Social. Barcelona, Bosch, p.
40; e oRTuBAy FuENTES, M. (2000) op. cit., p. 151 e ss. Cfr. RoSo CAñADILLAS, R. (2005) «El contrato de trabajo como
fuente de derechos en la nueva redacción del artigo 311» Revista de Derecho Penal y Criminología 15, p. 162 e ss.
51 NARVÁEZ BERMEJo, M. A. en BAJo FERNÁNDEZ, M. (dir.) (1998) op. cit., p. 636.
52 RoJo ToRRECILLA, E. (1998) op. cit., p. 40.
53 Véxase PéREZ MANZANo, M. (1997) «Delitos contra los derechos de los trabajadores» Relaciones laborales 1, p.
275.



non ofrecen dúbida no tocante ao feito de os traballadores estranxeiros en situación
ilegal contar con eles, e a este respecto podemos pensar, por exemplo, nos contidos
no artigo 4.2 do ET, tales como a ocupación efectiva, a promoción e formación
profesional no traballo, a non-discriminación, a percepción puntual das remuneracións
pactadas ou legalmente establecidas e o exercicio das accións de traballo.

Máis problemática se mostra a titularidade de dereitos sociais vinculada á alta no
sistema da Seguridade Social, cuxa lesión non menciona o teor literal da conduta
típica do artigo 312.2 in fine, a diferenza do que sucede no artigo 311 do CP. o
emprego dun/ha traballador/a estranxeiro/a carente de autorización para traballar
determina a imposibilidade de formalizar un contrato de traballo e, en consecuencia,
a de afiliación á Seguridade Social, como dispoñen o artigo 7 do ET e o artigo 7 do
Real decreto lexislativo 1/1994, do 20 de xuño, polo que se aproba o texto refundido
da Lei xeral da Seguridade Social. En consecuencia, a ausencia de alta na Seguridade
Social desbordaría o ámbito de poder de actuación dos empregadores, polo que en
virtude do principio de intervención mínima e da interpretación restritiva das normas
penais non debería ser considerada como integrante da conduta típica, xa que é
imposible suprimir ou restrinxir un dereito que nunca puido existir en relación co
suxeito pasivo54.

A maiores cómpre lembrarmos que a LoES, no seu artigo 53.2.a), non considera
como ilícito administrativo a ausencia de alta na Seguridade Social dos traballadores
estranxeiros sen autorización para traballar. Esta argumentación é a mantida pola
maioría da xurisprudencia55, aínda que é interesante traer a colación o matiz
introducido pola Sentenza da Audiencia Provincial de Barcelona do 25 de marzo de
2010, segundo a cal:

«En suma, parece razoable que os efectos prexudiciais a que se refire o precepto penal non
sexan os que se deriven necesariamente da condición de estranxeiro carente de permiso de
traballo, a salvo, e esta é a nosa diferenza de matiz, de que ese dereito poida ser recoñecido
doutro xeito. Certamente a condición de estranxeiro e [a] carencia de permiso de traballo
impide[n] necesariamente a afiliación á Seguridade Social e por iso os dereitos que dela se
deriven, mais o patrón pode suplir os dereitos básicos por vía contractual: sen dereito á
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54 DAuNIS RoDRÍGuEZ, A. (2009) op. cit., p. 221; CARDENAL MoNTRAVETA, S. e CARDENAL ALEMANy, F. (2002) op. cit.,
p. 238; e RoDRÍGuEZ MESA, M. J. (2006) op. cit., p. 174.
55 Véxanse as SSTS n.º 1638/2002, do 11 de decembro de 2002, e n.º 1390/2004, do 22 de novembro de 2004; a SAP
de Xirona do 29 de setembro de 2000; a SAP de Cáceres do 27 de xuño de 2003; a SAP de Valladolid do 15 de
xaneiro de 2004; a SAP das Palmas do 22 de novembro de 2004; a SAP de ourense do 15 de maio de 2005; a SAP
de Madrid do 9 de febreiro de 2006; e a SAP de Biscaia do 27 de marzo de 2009. Cfr. a SAP de Córdoba do 6 de
febreiro de 1998; a SAP de Madrid do 7 de decembro de 1999 e a SAP de Cádiz do 13 de xaneiro de 2000.



asistencia sanitaria derivada da relación laboral, pode contratarse unha póliza de seguro ou [un]
seguro médico de asistencia; sen dereito a prestación económica por incapacidade laboral
transitoria, [existe] a vía do seguro privado etc.».

No entanto, a citada resolución basea o seu fallo condenatorio fundamentalmente nas
condicións de clara explotación laboral a que eran sometidos os traballadores
estranxeiros, e non na emenda da imposibilidade de seren estes titulares de dereitos
sociais mediante a subscrición dunha póliza privada de seguro.

5.3. Presunción de situación de necesidade

A lesión dos dereitos laborais dos traballadores estranxeiros en situación irregular
descrita no artigo 312.2 in fine do CP non require o emprego duns medios de comisión
concretos, a diferenza do preceptuado no artigo 311.1 do CP, en que a existencia de
engano ou de abuso de situación de necesidade é necesaria para apreciar o tipo. A
ausencia dunha mención expresa a un desvalor da acción, encamiñado a dobregar a
vontade do suxeito pasivo, unida a unha penalidade máis elevada a respecto da
establecida para o artigo 311.1 –en que se sanciona unha conduta similar–, parecen
implicar a realización por parte do lexislador penal dunha presunción iuris et de iure
do abuso de situación de necesidade56 en relación co comportamento daquelas persoas
que empregaren estranxeiros carentes de autorización para traballar. Así o entendeu
a xurisprudencia ao establecer, en múltiplas sentenzas57, que a contratación de
traballadores estranxeiros sen permiso de traballo leva implícita unha actuación
enganosa e de aproveitamento desa situación de ilegalidade por parte dos
empregadores, co obxectivo de lles imporen unhas condicións de traballo abusivas.
Mesmo podemos atopar resolucións xudiciais que van máis aló, como o caso da STS
n.º 479/2006, do 28 de abril de 2006, relativa ao artigo 318 bis do CP, en que se
menciona a «situación de necesidade intrínseca en que se achan as persoas nacionais
dos países subdesenvolvidos».

Considerar o contrario, é dicir, entender que o artigo 312.2 in fine do CP non esixe
de xeito implícito un aproveitamento da situación de vulnerabilidade dos estranxeiros
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56 Véxanse DAuNIS RoDRÍGuEZ, A. (2009) op. cit., p. 216; TERRADILLoS BASoCo, J. M. (2002) «Los delitos de tráfico
ilegal de mano de obra extranjera» en Laurenzo Copello, P. (coord.) Inmigración y derecho penal, bases para un
debate. Valencia, Tirant Lo Blanch, p. 389; FABIÁN CAPARRóS, E. A. (1998) op. cit., p. 52; oRTuBAy FuENTES, M.
(2000) op. cit., p. 202; CARDENAL MoNTRAVETA, S. e CARDENAL ALEMANy, F. (2002) op. cit., p. 248 e ss.; e LoRENZo
SALGADo, J. M. (2010) op. cit., p. 295.
57 Véxanse as SSTS n.º 1311/2006, do 28 de novembro de 2006, e n.º 1045/2003, do 18 de xullo de 2003; a SAP de
Cádiz do 13 de xaneiro de 2000; a SAP de Tarragona do 14 de setembro de 2004; e a SAP de Sevilla do 14 de maio
de 2003.



en situación ilegal, conduciría a interpretar que ante unha mesma lesión de dereitos
os traballadores inmigrantes carentes de autorización para traballar quedarían máis
protexidos polo ordenamento penal que os traballadores españois, os estranxeiros en
situación legal ou os cidadáns comunitarios58, xa que para ser típica polo artigo 311.1
do CP a lesión dos dereitos laborais destes últimos ten que ir acompañada dun especial
desvalor, concretado no abuso ou o engano.

No entanto, esa presunción de maior fraxilidade dos inmigrantes en situación irregular
é criticable por ofrecer unha imaxe estereotipada destes como se fosen uns seres
naturalmente desvalidos. é certo que a clandestinidade en que se atopan moitos
inmigrantes aumenta as súas posibilidades de seren explotados por individuos faltos
de escrúpulos que intenten lucrarse a custa da súa situación irregular, mais deberá ser
a análise de cada caso a que mostre se se produciu ou non un abuso con base na
situación desfavorable en que se atopa o suxeito pasivo. A inmigración á marxe dos
marcos legais non determina por si mesma que os traballadores estranxeiros carezan
de vontade e de autonomía59. Tampouco todas as persoas que empregan traballadores
estranxeiros irregulares en condicións non permitidas polo ordenamento estarán
intentando tirar beneficio desa inferioridade de condicións, derivada da situación ilegal
dos inmigrantes, xa que hai certos dereitos laborais que o propio ordenamento nega aos
traballadores estranxeiros clandestinos, como é o caso da alta na Seguridade Social. 

A presunción dun especial desvalimento dos inmigrantes, así como a maior carga
punitiva do artigo 312.2 in fine do CP, sitúan o precepto no marco dun discurso
vitimista que conceptualiza os estranxeiros sen autorización de residencia e traballo
como uns seres irracionais e dignos de compaixón, que viven dominados pola
necesidade e a desesperación, incapaces así de tomaren decisións racionais, e que por
iso deben ser especialmente tutelados polo Estado, como se de menores de idade se
tratase60. Esta imaxe dos inmigrantes como persoas fráxiles, desvalidas e necesitadas
da protección de terceiros, aínda que ben intencionada en certos casos, ten a súa orixe
«no convencemento da superioridade cultural de occidente e da súa conseguinte
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58 Esta é, precisamente, a posición adoptada pola SAP de Segovia do 30 de decembro de 1999.
59 Hai autores que afirman que non son infrecuentes os casos de inmigrantes que aceptan prestacións laborais abusivas
de forma libre e consciente. Véxanse DAuNIS RoDRÍGuEZ, A. (2009) op. cit., p. 217; CARDENAL MoNTRAVETA, S. e
CARDENAL ALEMANy, F. (2002) op. cit., p. 248; e oRTuBAy FuENTES, M. (2000) op. cit., p. 202.
60 Véxanse DoEZEMA, J. (2004) «¡A crecer! La infantilización de las mujeres en los debates sobre el tráfico de mujeres»
en osborne Verdugo, R. M.ª (coord.) Trabajador@s del sexo: derechos, migraciones y tráfico en el siglo XX.
Barcelona, Ediciones Bellaterra, p. 158; e LAuRENZo CoPELLo, P. (2007) «El modelo de protección penal de los
inmigrantes: de víctimas a excluidos» Nuevo Foro Penal 71, p. 72.



lexitimación para xulgar a conduta doutros a partir duns valores aos cales
previamente, e de xeito inapelable, se atribuíu o carácter de universais»61.

5.4. O principio non bis in idem e a normativa sancionadora administrativa

A deficiente técnica lexislativa plasmada no artigo 312.2 in fine do CP tamén é patente
na insuficiente determinación do comportamento obxecto de reproche penal,
incompatible co principio de legalidade penal, pois o emprego de traballadores
estranxeiros sen autorización para traballar –elemento integrante da conduta delituosa–
tamén é obxecto de sanción na orde administrativa. En concreto, o artigo 54.1 d) da
LoES castiga a contratación de traballadores estranxeiros sen se obter, con carácter
previo, a correspondente autorización de traballo. Do mesmo xeito, o artigo 37 da
LISoS considera que incorren en falta moi grave aqueles empresarios que empregaren
traballadores estranxeiros sen obter antes o preceptivo permiso de traballo.

Neste panorama lexislativo, marcado pola concorrencia de dous tipos de leis –penal
e administrativa– sobre un mesmo comportamento, emerxen dúas cuestións. Por unha
banda, cómpre determinar cales son as características que provocan que unha
actuación inicialmente constitutiva dun ilícito administrativo mute até se converter
nunha acción merecedora de represión penal. E, pola outra, hai que cuestionarse se,
pola contra, cabe a existencia simultánea de dúas infraccións legais –penal e
administrativa– relacionadas coa contratación de traballadores inmigrantes en
situación ilegal, ou o que é o mesmo, a posible compatibilidade entre dous tipos de
sancións.

o principio de intervención mínima do dereito penal aconsella efectuar unha
interpretación restritiva do inciso final do artigo 312.2 do CP, de tal modo que a
presenza do tipo delituoso pase a apreciarse só nos casos máis graves de emprego de
traballadores inmigrantes en situación irregular62, isto é, cando as condicións impostas
sexan notoriamente prexudiciais para os traballadores e orixinen situacións de
explotación63 derivadas da vulneración dos dereitos recoñecidos na normativa laboral,
entendida esta en sentido amplo, dada a remisión efectuada polo precepto penal aos
convenios colectivos e ao contrato de traballo. Desta maneira, o paso da simple
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61 Véxase LAuRENZo CoPELLo, P. (2007) op. cit., p. 72.
62 Véxase VALDuEZA BLANCo, M.ª D. (2008) El tratamiento jurídico del trabajo de los extranjeros en España.
Valladolid, Lex Nova, p. 389.
63 Véxanse as SSTS n.º 372/2005, do 17 de marzo de 2005; n.º 208/2010, do 18 de marzo de 2010, e n.º 525/2012,
do 19 de xuño de 2012.



infracción administrativa ao delito vén marcado por un plus de lesividade a respecto
do simple emprego de traballadores inmigrantes en situación ilegal, conformado polo
feito de que a prestación do traballo por parte do/a inmigrante irregular sexa levada
a cabo en condicións lesivas dos seus dereitos laborais64. Así o entendeu a
xurisprudencia maioritaria65, e especialmente ilustrativa a este respecto resulta a STS
n.º 1471/2005, do 12 de decembro de 2005, segundo a cal:

«Non cabe a menor dubida de que a contratación de inmigrantes que carecen de permiso de
traballo supón un risco para os dereitos destas persoas, pois poden atoparse en situacións de
inferioridade para esixir o respecto e a eficacia daqueles. Con todo, o lexislador optou, e así
o reflicte agora a lei, por non considerar suficiente ese dato para configurar este tipo delituoso,
senón que á situación xa directamente derivada da carencia do permiso de traballo, engade a
esixencia de que as condicións da contratación prexudiquen os dereitos laborais do traballador.
Dito doutra forma, non sería delituosa a contratación dun inmigrante sen permiso de traballo
se materialmente os seus dereitos laborais non se ven afectados polas condicións do contrato,
aínda que o suxeito continúe na mesma situación de ilegalidade».

Con relación á segunda das cuestións formuladas, a posible compatibilidade entre a
sanción penal e a administrativa, cómpre sinalarmos que o artigo 3.1 da LISoS prohibe
a duplicidade de sancións sempre e cando se aprecie identidade de suxeito, de feito e
de fundamento. Neste caso, é precisamente esa ausencia de identidade, de feito e de
fundamento a que a xurisprudencia66 ten tomado en consideración á hora de permitir
a coexistencia de sancións administrativas e penais. o ilícito penal toma como base da
conduta delituosa a lesión sufrida polos traballadores inmigrantes nos seus dereitos
laborais, de tal xeito que o que se sanciona no eido penal é a vulneración da normativa
laboral e non a situación de ilegalidade do/a propio/a traballador/a carente de
autorización para traballar e residir en España. o quebrantamento das normas relativas
aos requisitos necesarios para traballar legalmente en territorio español constitúe o
fundamento da sanción administrativa. Xa que logo, o axuizamento penal sería
compatible cun procedemento sancionador na vía administrativa.
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64 Véxanse BAyLoS GRAu, A. e TERRADILLoS BASoCo, J. M. (1997) op. cit., p. 95; TERRADILLoS BASoCo, J. M. (2002)
op. cit., p. 389; oRTuBAy FuENTES, M. (2000) op. cit., p. 202; RoDRÍGuEZ MESA, M. J. (2006) op. cit., 174; CARDENAL
MoNTRAVETA, S. e CARDENAL ALEMANy, F. (2002) op. cit., p. 267; e MARTÍNEZ-BuJÁN PéREZ, C. (2008) op. cit., p. 223.
65 Véxase a SAP de Segovia do 30 de decembro de 1999, a SAP de Xirona do 29 de setembro de 2000, a SAP de
Huelva do 28 de maio de 2002, a SAP de Navarra do 16 de maio de 2003, a SAP de Valladolid do 15 de xaneiro de
2004 e a SAP de Soria do 27 de abril de 2004.
66 Véxanse, entre outras, a SAP de Cidade Real do 28 de febreiro de 2001 e a STS n.º 1471/2005, do 12 de decembro
de 2005.



6. O dolo

Para apreciar a comisión do tipo recollido no artigo 312.2 in fine do CP non será
necesaria a existencia dunha intencionalidade específica no ánimo do/a autor/a, xa que
non se esixe unha finalidade concreta de explotar os traballadores ou de prexudicalos
na súa dignidade. Será suficiente co coñecemento dos elementos obxectivos do delito
en cuestión, isto é, a existencia dunha relación de prestación de servizos cunha persoa
que é estranxeira e que carece de autorización para traballar en España, en condicións
que vulneran os seus dereitos laborais67.

A aplicación do disposto no artigo 12 do CP impide apreciar a comisión do delito do
artigo 312.2 in fine cando os feitos foren cometidos a título de imprudencia68. Por
tanto, o descoñecemento da situación de ilegalidade en que se atopa o/a traballador/a
inmigrante por parte do/a empregador/a leva consigo a existencia dun erro de tipo
sobre elementos esenciais do ilícito penal que comporta a atipicidade da conduta69.

7. Consumación

o momento da consumación deste tipo penal divide tanto a xurisprudencia como a
doutrina70. o Tribunal Supremo71 sitúa a perfección do delito no momento en que se
produce o prexuízo, a supresión ou a restrición dos dereitos laborais dos traballadores
estranxeiros en situación irregular; porén, na xurisprudencia menor non faltan
sentenzas72 que sitúan a consumación do tipo penal no momento da imposición das
condicións laborais de explotación.

Na doutrina tampouco faltan as opinións contrapostas. Hai autores que entenden que
a consumación do delito se efectúa coa efectiva ocupación dos traballadores
inmigrantes ilegais baixo as condicións descritas no tipo. Desde esta óptica engádese
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67 Véxanse a STS n.º 1471/2005, do 12 de decembro de 2005; a SAP de Valladolid do 26 de xaneiro de 2004; a SAP
de Murcia do 28 de febreiro de 2008; e a SAP de Barcelona do 2 de maio de 2007.
68 Véxase a SAP de Almería do 5 de abril de 2005.
69 Véxase PoMARES CINTAS, E. en MAJóN-CABEZA oLMEDA, A. e VENTuRA PüSCHEL, A. (coords.) (2011) op. cit., p.
927.
70 Véxase CoRCoy BIDASoLo, M. (dir.) (2004) Manual práctico de derecho penal. Parte especial. Valencia, Tirant Lo
Blanch, p. 825.
71 Véxanse as SSTS n.º 689/1999, do 5 de febreiro de 1999; e n.º 1045/2003, do 18 de xullo de 2003.
72 Véxanse, entre outras, a SAP de Madrid do 3 de decembro de 2001; as SSAP de Burgos do 28 de xuño de 2002 e
do 27 de febreiro de 2002; e a SAP de Valladolid do 1 de xuño de 2000.



que, ao ser un delito de resultado –consistente na lesión dos dereitos laborais daqueles
traballadores estranxeiros que se atopen en situación irregular–, poderá apreciarse
unha tentativa acabada no caso de que o suxeito activo desista voluntariamente da
conduta delituosa antes de se materializar o prexuízo efectivo dos dereitos do/a
traballador/a inmigrante73. Pola contra, outro sector doutrinal74 conceptualiza o ilícito
contido no parágrafo final do artigo 312.2 do CP como un delito de simple actividade,
de xeito que nel non ten cabida a tentativa.

8. Penalidade

Alén da deficiente técnica lexislativa que vimos comentando, outra característica do
ilícito sancionado polo inciso final do artigo 312.2 do CP é a súa elevada penalidade
a respecto das penas establecidas para o resto dos delitos recollidos no título XV do
libro II do CP. 

Esta carga punitiva superior é un dos mellores indicios de cara a establecer que o ben
xurídico protexido polo precepto non é en exclusiva a indemnidade da relación
laboral, senón tamén –e con probabilidade en primeiro termo– o control dos fluxos
migratorios75 por parte do Estado. Nesta orde de cousas resulta especialmente
revelador o feito de que a elevación da sanción penal prevista para este delito proveña
da disposición final primeira da LoES.

9. Concursos

A explotación laboral de inmigrantes extracomunitarios en situación irregular moitas
veces vai acompañada doutras vulneracións de dereitos, o que dá lugar a diferentes
concursos.

9.1. Inmigración clandestina

o feito de que o suxeito pasivo do delito do artigo 312.2 in fine do CP sexa nacional
dun estado estranxeiro alleo á unión Europea posibilita que exista unha relación entre
esa conduta típica e aquelas relativas á inmigración clandestina, sancionadas nos
artigos 313.1 e 318 bis do CP. Nestes casos, atendendo á diferente natureza dos tipos
mencionados –pois o delito obxecto de estudo neste artigo é un tipo de resultado,
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73 Véxase por todos MARTÍNEZ-BuJÁN PéREZ, C. (2008) op. cit., p. 225.
74 QuERALT JIMéNEZ, J. J. (2010) Derecho penal español. Parte especial. Barcelona, Atelier, p. 864.
75 Véxanse PoMARES CINTAS, E. en MAJóN-CABEZA oLMEDA, A. e VENTuRA PüSCHEL, A. (coords.) (2011) op. cit., pp.
925-926; MIRó LLINARES, F. (2008) [en liña] op. cit., p. 11.; e HoRTAL IBARRA, J. C. (2010) op. cit., pp. 233-234.



mentres que os tipos de inmigración clandestina se configuran como delitos de
perigo– a xurisprudencia opta por establecer unha relación concursal de delitos real76.

9.2. Trata de seres humanos

A comisión deste delito vai unida en ocasións a outros ilícitos penais relacionados
directamente co aproveitamento ou a explotación da vítima. Para o suposto que nos
ocupa desta volta, a explotación laboral, o propio CP establece de xeito expreso unha
regra concursal. Así, segundo o apartado 9 do artigo 177 bis as penas derivadas da
trata de seres humanos son compatibles con aquelas vinculadas á explotación da
vítima. Con todo, esta cláusula concursal constitúe unha mostra máis da falta de
coherencia interna do CP, toda vez que a súa aplicación leva á ilóxica consecuencia
de penar de xeito máis severo o recrutamento, o traslado ou a recepción de persoas –
isto é, a trata de seres humanos– que a explotación laboral destas. Prodúcese, por
tanto, unha quebra do principio de proporcionalidade das penas77 en relación co ilícito
recollido no artigo 177 bis do CP.

9.3. Prostitución coactiva

No caso de que os traballadores –ou, máis frecuentemente para este suposto concreto,
as traballadoras– inmigrantes irregulares sexan dedicados á prostitución de xeito
coactivo, o Tribunal Supremo sinalou a través do Acordo do Pleno do 30 de maio de
2006 que haberá que apreciar un concurso real de delitos co ilícito recollido no artigo
188.1 do CP, toda vez que os bens xurídicos tutelados por ambas as normas son
distintos, ao igual que difiren as accións que dan lugar a cada un dos delitos. En
calquera caso, para apreciar a existencia do delito do artigo 312.2 in fine do CP
cómpre examinar sempre as condicións en que se estivo a desenvolver a actividade
da prostitución, xa que estas deben dar como resultado unha vulneración dos dereitos
laborais do suxeito pasivo, alén doutros aspectos que poidan tomarse en consideración
para apreciar a comisión doutros tipos delituosos78.

9.4. Comisión mediante violencia ou intimidación

Dado que o artigo 312.2 in fine non establece uns medios de comisión concretos, se
a acción típica se produce mediante violencia ou intimidación xorden dúbidas en
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76 Véxanse as SSTS n.º 1045/2003, do 18 de xullo de 2003; n.º 1047/2006, do 9 de outubro de 2006, e n.º 512/2012,
do 19 de xuño de 2012.
77 Véxase PoMARES CINTAS, E. (2011) [en liña] op. cit., p. 25.
78 Véxase a STS do 19-06-2012 (n.º 2002/2012).



relación coa solución deste problema concursal. A este respecto a doutrina divídese
nas tres posicións seguintes79: (1) apreciación dun concurso de leis entre o artigo
311.3 e o artigo 312.2 in fine do CP, que se resolve coa aplicación do primeiro80; (2)
o concurso ideal de delitos entre os artigos antes citados; e (3) o concurso ideal de
delitos entre o artigo 312.2 in fine do CP e os correspondentes ilícitos de coaccións e
ameazas81.

9.5. Tráfico ilegal ou inmigración clandestina de persoas

Se os ilícitos penados no artigo 318 bis do CP teñen como obxectivo a ulterior
explotación laboral das vítimas, a doutrina é unánime en apreciar unha relación
concursal de delitos82 entre os artigos 312.2 in fine e 318 bis do CP, aínda que as
posturas ao respecto varían entre o concurso real ou o medial.
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79 Véxanse CoRCoy BIDASoLo, M. ( dir.) (2004) op. cit., p. 824 e; DAuNIS RoDRÍGuEZ, A. (2009) op. cit., p. 223.
80 Véxanse BAyLoS GRAu, A. e TERRADILLoS BASoCo, J. M. (1997) op. cit., p. 80; e VALLE MuñIZ, J. M. e VILLACAMPA
ESTIARTE, C. (2004) «De los delitos contra los derechos de los trabajadores» en Quintero olivares, G. (dir.)
Comentarios a la parte especial del derecho penal. Elcano (Navarra), Thomson-Aranzadi, p. 1063 e ss. Especial
mención merece a posición de MARTÍNEZ-BuJÁN PéREZ, C. (2010) Derecho penal. Parte especial.Valencia, Tirant Lo
Blanch, p. 556, para quen neste caso cabe apreciar un concurso aparente de normas que se resolve consonte ao criterio
da alternatividade (artigo 8.4 do CP), en virtude do cal habería que aplicar a norma que comporte unha maior
penalidade.
81 Véxase CARDENAL MoNTRAVETA, S. e CARDENAL ALEMANy, F. (2002) op. cit., p. 66.
82 Véxanse, entre outros, DAuNIS RoDRÍGuEZ, A. (2009) op. cit., p. 255; RoDRÍGuEZ MoNTAñéS, T. (2001) «Ley de
Extranjería y derecho penal» La Ley 5261, p. 3; e PéREZ ALoNSo, E. (2008) Tráfico de personas e inmigración
clandestina: un estudio sociológico, internacional y jurídico-penal. Valencia, Tirant Lo Blanch, p. 464.
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Resumo

As últimas reformas laborais pretenderon incentivar o recurso aos contratos a tempo
parcial, que en España teñen unhas porcentaxes de uso moi inferiores á media
europea, debido ao seu menor atractivo para os traballadores e para as empresas. No
caso dos primeiros, historicamente o traballo a tempo parcial significou unha menor
protección social; e canto aos segundos, o réxime laboral do contrato a tempo parcial
non incorpora os suficientes elementos de flexibilidade na xestión do tempo de
traballo. Este artigo trata de reflectir a adaptación operada polas modificacións
lexislativas e as modalidades de contratos a tempo parcial creados.

Palabras chave: contrato a tempo parcial, contrato de revezamento, contrato fixo
descontinuo, incentivos sociais, primeiro emprego mozo.

Abstract

The latest labour reforms have tried to encourage recourse to part–time employment
contracts, having usage percentages well below the European average, due to its less
attractive for workers and employers in Spain. For the employees, part–time work has
historically meant a lesser social protection; and for the employers, the labour regime
of the part–time employment contract has not added enough elements of flexibility in
the management of working time. This article tries to reflect adaptation operated by
the legislative amendments and the modalities of part–time employment contract.

Keywords: Part-time employment contract, Job share between a worker due to retire
and his/her replacement, Social incentives, First young employ.
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I. Introdución: aspectos novidosos

1. De acordo coa exposición de motivos do Real decreto lei 16/2013, do 20 de
decembro, de medidas para favorecer a contratación estable e mellorar a
empregabilidade dos traballadores, número I, parágrafos oitavo e noveno:

«Como é ben sabido, o traballo a tempo parcial é un mecanismo que outorga ao empresario
flexibilidade no tempo de traballo e, asemade, posibilita ao traballador conciliar a vida laboral
e persoal e compatibilizar traballo e formación. Malia isto e aínda que a súa utilización
experimentou lixeiros incrementos nos últimos tempos, a porcentaxe media de traballadores
a tempo parcial en España sitúase moi por debaixo da media dos países da unión Europea.

Esta menor utilización do contrato a tempo parcial cabe imputarse, en boa medida, ao menor
atractivo desta modalidade contractual tanto para os traballadores como para as empresas.
Desde o punto de vista dos traballadores, o traballo a tempo parcial significou historicamente
unha menor protección social, pois o menor tempo de traballo traduciuse en carreiras de
cotización que non permitían a miúdo o acceso a prestacións e pensións da Seguridade Social.
Desde a perspectiva empresarial, o réxime laboral do contrato a tempo parcial non incorporou
os suficientes elementos de flexibilidade na xestión do tempo de traballo. Ademais, desde o
punto de vista da cotización empresarial, o traballo a tempo parcial estivo en certa medida
penalizado».

Por iso, o lexislador buscou afondar nunha serie de medidas que inciden, por unha
parte, nos sistemas de cotización dos traballadores e a promoción profesional; e, pola
outra, en facer estes atractivos para as empresas, de maneira que se acollan os
mecanismos axeitados para unha composición dos cadros de persoal adaptada ás
circunstancias económicas e produtivas, asegurando, en calquera caso, un adecuado
equilibrio entre a flexibilidade e o control1.

os cambios na contratación operados a través do Real decreto lei 16/2013 non foron
moi profundos, senón que se refiren –sobre todo– á supresión das horas
extraordinarias; como contrapunto, ábrese a man na regulación das horas
complementarias para os traballadores a tempo parcial. Coas medidas implantadas
polo devandito real decreto lei e a posterior Lei 1/2014, do 28 de febreiro, para a
protección dos traballadores a tempo parcial e outras medidas urxentes na orde
económica e social, complementaria daquel, o lexislador pareceu estar apostando por
incentivar a contratación de traballadores a tempo parcial, introducindo elementos de
maior flexibilidade; porén, é dubidoso que isto se traduza en bos resultados para o
emprego, porque o que se entende por «bos resultados» dependerá do/a analista: para

1 Cfr. GARCÍA PIñEIRo, N. P. (2014) «El trabajo a tiempo parcial como prestación de servicios flexible, estable y de
calidad» Revista Española de Derecho del Trabajo 164, pp. 177-192.



algunhas persoas, un emprego sempre é un emprego, aínda que se obteña sacrificando
condicións laborais, mentres que para outras non cabe mellorar os datos do desemprego
a cambio dunha maior precariedade laboral. Desde logo, o que si consegue a reforma
efectuada polo Real decreto lei 16/2013 –xunto coa Lei 1/2014– é flexibilizar, e moito,
a regulación desta modalidade de contratación, que é o decidido e confesado obxectivo
do lexislador.

En calquera caso, tendo en conta a extensión que se podería dar ao tratamento dun
tema como o deste artigo científico, centrareime nalgunhas decisións xudiciais que
afectaron ao réxime xurídico dos contratos a tempo parcial, as cales en moitos casos
derivaron nunha modificación lexislativa; e, así mesmo, abordarei de forma sucinta a
pléiade de contratos deste tipo que existen fóra da súa regulación básica, incluso fóra
do mesmo artigo 12 do Real decreto lexislativo 1/1995, do 24 de marzo, polo que se
aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos traballadores (en diante ET), ademais
dos beneficios sociais que lles poidan afectar.

2. é evidente que cómpre que calquera aproximación a un contrato a tempo parcial
parta da súa definición. De acordo co artigo 12.1 do ET: «o contrato de traballo
entenderase subscrito a tempo parcial cando se acordase a prestación de servizos
durante un número de horas ao día, á semana, ao mes ou ao ano, inferior á xornada de
traballo dun traballador a tempo completo comparable». Por tanto, os contratos a tempo
parcial son todos os que admiten, dentro da contratación indefinida ou da temporal,
unha redución do tempo de traballo en comparación co da xornada ordinaria; isto
entraña que calquera contrato poida ser parcial e tamén determina a existencia de
múltiplas posibilidades.

De feito, o ET regula diferentes submodalidades: en primeiro lugar, contrato a tempo
parcial ordinario ou común; en segundo lugar, o contrato realizado por xubilación
parcial; en terceiro lugar, o contrato de revezamento; e en cuarto lugar, o contrato fixo
descontinuo periódico ou regular, agora chamado indefinido de carácter descontinuo
(artigo 12.3 do ET2), o que despraza sorprendentemente ao artigo 15.8 do ET3 a
modalidade de irregular: os propiamente fixos descontinuos, na denominación legal,
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2 Artigo 12.3 do ET:

«Sen prexuízo do sinalado no apartado anterior, o contrato a tempo parcial entenderase subscrito por tempo indefinido
cando se concerte para realizar traballos fixos e periódicos dentro do volume normal de actividade da empresa».
3 Artigo 15.8 do ET:

«o contrato por tempo indefinido de fixos descontinuos concertarase para realizar traballos que teñan o carácter de
fixos descontinuos e non se repitan en datas certas, dentro do volume normal de actividade da empresa. Aos supostos
de traballos descontinuos que se repitan en datas certas seralles de aplicación a regulación do contrato a tempo parcial
subscrito por tempo indefinido. (...)».



é dicir, aqueles que serven para levar a cabo traballos que teñan o carácter de fixos
descontinuos e non se repitan en datas certas, dentro do volume normal de actividade
da empresa.

Ademais, poden encontrarse novas modalidades de contratos a tempo parcial
caracterizados polas súas bonificacións sociais, ou por outros elementos como a causa
de finalización, fóra do marco do ET; por exemplo e sen ánimo exhaustivo, o citado
Real decreto lei 16/2013 configurou contratos a tempo parcial de varios tipos: con
vinculación formativa; dunha persoa moza de carácter indefinido por microempresas
e empresarios autónomos; en novos proxectos de emprendemento mozo; e do
primeiro emprego mozo. Todos eles se caracterizan polos beneficios sociais que
reportan aos empresarios, aos cales xa se refería o Real decreto lei 4/2013, do 22 de
febreiro, de medidas de apoio ao emprendedor e de estímulo do crecemento e da
creación de emprego.

Mesmo podería pensarse por exemplo na relación laboral especial de empregados do
fogar, regulada polo Real Decreto 1620/2011, do 14 de novembro, polo que se regula
a relación laboral de carácter especial do servizo do fogar familiar. Aquí, no caso de
se subscribir o contrato por enriba das oitenta horas mensuais, caso en que o/a dono/a
da casa é considerado/a empresario/a4, podería formularse a dúbida de se habería que
comunicarlles aos traballadores hora a hora as que realizan conforme á reforma
introducida polo Real decreto lei 16/2013, xa que se preceptúa agora no artigo 12.5.h)
do ET o seguinte: «A xornada dos traballadores a tempo parcial rexistrarase día a día
e totalizarase mensualmente, entregando copia ao traballador, xunto co recibo de
salarios, do resumo de todas as horas realizadas en cada mes, tanto as ordinarias como
as complementarias (...)».

No entanto, esta obriga está excluída para este tipo de contratos, en todo caso, porque
o artigo 9.3 bis do Real decreto 1620/2011 preveu que «respecto aos traballadores
contratados a tempo parcial, non serán de aplicación as obrigas de rexistro da xornada
establecidas no artigo 12.5.h) do Estatuto dos traballadores», unha excepción
introducida pola disposición final quinta do Real decreto lei 16/2013. Foi certamente
un acerto do lexislador prever esta excepción, tendo en conta os problemas que se
xeraron –pola singularidade dos empregados de fogar– cando se impuxo a obriga de
cotizar desde a primeira hora, que se modificou con posterioridade ao suposto de
superar a metade da xornada ordinaria, pois esta nova esixencia podería desestabilizar
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4 Se o contrato se subscribe por un número de horas inferior –en principio e salvo pacto en contra– a prestación
sobreenténdese realizada por un/ha autónomo/a.



algunhas situacións cotiás, cando xa existe unha obriga de entrega da nómina5 e o/a
titular do fogar familiar ten a consideración de empresario/a para todos os efectos6.

II. Os distintos contratos a tempo parcial

II.1. O contrato a tempo parcial ordinario ou común

3. No tocante ao contrato a tempo parcial ordinario ou común poderían resaltarse
dous aspectos: por unha parte, o relativo ao tempo de cotización e o cómputo da
carreira de seguro dos traballadores a tempo parcial, onde se introduciron importantes
novidades; e, pola outra, o cálculo do módulo indemnizatorio para o caso do
despedimento de traballadores deste tipo. 

4. o primeiro dos aspectos refírese á regra do «día traballado, día cotizado» para
alcanzar non xa un subsidio, senón unha pensión, o que se presenta como un
obxectivo inalcanzable para calquera traballador/a a tempo parcial. A primeira
decisión sobre o particular foi a Sentenza do Tribunal de Xustiza da unión Europea
do 10 de xuño de 2010, ditada pola Sala Segunda, no caso Bruno e Pettiti, asuntos
acumulados C-395/08 e C-396/08, onde se afirmaba que o dereito comunitario «se
opón a unha norma nacional que, con relación aos traballadores a tempo parcial
vertical cíclico, exclúe os períodos non traballados do cálculo da antigüidade requirida
para adquirir un dereito a tal pensión, a menos que tal diferenza de trato estiver
xustificada por razóns obxectivas».

Esta decisión comunitaria tivo o seu reflexo en catro pronunciamentos sucesivos do
Tribunal Constitucional. Falo en concreto das sentenzas do Tribunal Constitucional
61/2013, do 14 de marzo; 71/2013, do 8 de abril; 72/2013, do 8 de abril; e 117/2013,
do 20 de maio, que provocaron, ao final, que o lexislador ditase primeiro o Real decreto
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5 Cfr. o artigo 8.6 do Real decreto 1620/2011:

«A documentación do salario realizarase mediante a entrega ao traballador dun recibo individual e xustificativo do
seu pagamento, na forma acordada entre as partes ou, no seu defecto, conforme ao sinalado no artigo 29.1 do Estatuto
dos traballadores.

De acordo co previsto na disposición adicional terceira, o Ministerio de Traballo e Inmigración porá á disposición
dos empregadores modelos de recibos de salarios para o cumprimento do establecido neste punto».
6Artigo 1.3 do Real decreto 1620/2011, do 14 de novembro, polo que se regula a relación laboral de carácter especial
do servizo do fogar familiar:

«Para os efectos desta relación laboral especial, considerarase empregador o titular do fogar familiar, xa o sexa
efectivamente ou como simple titular do domicilio ou lugar de residencia en que se presten os servizos domésticos.
(...)».



lei 11/2013, do 2 de agosto, para a protección dos traballadores a tempo parcial e outras
medidas urxentes na orde económica e social, onde se pretendía flexibilizar o número
de anos requiridos para acceder a unha prestación, de modo que se garantise en todo
momento o principio de igualdade dos traballadores (a reforma daquela afectaba á
carencia); e despois a Lei 1/2014, en que se axusta novamente o noso réxime xurídico
ao se modificar a disposición adicional sétima do Real decreto lexislativo 1/1994, do
20 de xuño, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral da Seguridade Social,
para introducir unha regra que agora afecta á contía da prestación.

5. o cambio consistiu no seguinte: imponse unha regulación en que se computen
exclusivamente as cotizacións efectuadas en función das horas traballadas, tanto
ordinarias como complementarias, para calcular a súa equivalencia a días teóricos de
cotización. Para tal fin, o número de horas efectivamente traballadas dividirase entre
cinco, equivalente diario do cómputo de mil oitocentas vinte e seis horas anuais;
ademais, nas prestacións de incapacidade permanente e de xubilación multiplícase
por un coeficiente de 1,5, xa que a carreira de seguro é máis esixente e, por tanto,
cómpre axustar a limitacións cotizatorias que ofrecen os contratos a tempo parcial.

Desta forma teranse en conta os distintos períodos durante os cales o/a traballador/a
permanecese de alta cun contrato a tempo parcial, calquera que for a duración da
xornada efectuada en cada un deles. A ese período aplícaselle un coeficiente de
parcialidade, que é a porcentaxe da xornada que realiza con relación a un/ha
traballador/a a tempo completo; e sumaránselle, de ser o caso, os días cotizados a
tempo completo, de maneira que o resultado final sexa o total de días de cotización
acreditados computables para o acceso ás prestacións. o certo é que formulado desta
maneira non parece haber ningún cambio significativo a respecto do sistema anterior,
salvo que día en alta é día cotizado, mais ao final multiplícase por unha porcentaxe,
o que pode ser inferior –incluso– ao anterior sistema, que multiplicaba directamente
e sen discriminación por 1,5.

o peculiar do sistema vén a continuación, na seguinte operación actuarial. Despois
procédese a calcular o coeficiente global de parcialidade, isto é, a porcentaxe que
representa o número de días traballados e acreditados como cotizados, de acordo co
indicado antes, sobre o total de días de alta ao longo de toda a vida laboral do/a
traballador/a. Este coeficiente global de parcialidade multiplícase polas carencias
esixibles nas continxencias respectivas (especificamente, xubilación, incapacidade
permanente, morte e supervivencia, incapacidade temporal, maternidade e
paternidade), e o seu resultado ofrécenos o período mínimo de cotización (carencia
xenérica). Canto á carencia específica7, esta multiplicarase polo coeficiente de
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parcialidade tamén. No caso de que se precise calcular a base reguladora na xubilación
ou unha incapacidade permanente, o número de días cotizados que resultaren do
indicado antes multiplicarase por 1,5; porén, en ningún caso o número de días
resultante pode ser superior ao período de alta a tempo parcial.

Esta fórmula pretende –en palabras das exposicións de motivos tanto do Real decreto
lei 11/2013 como da Lei 1/2014– esixir o mesmo esforzo aos traballadores a xornada
completa e aos traballadores a xornada parcial. o obxectivo é, xa que logo, evitar
que se produzan efectos desproporcionados entre as cotizacións realmente efectuadas
polo/a traballador/a e a contía da prestación que recibe. Con este propósito, a
modificación legal atende aos períodos de tempo con contrato vixente a tempo parcial,
de igual modo que cando se trata de traballadores a tempo completo. En consecuencia,
mantense a proporcionalidade tanto no acceso ao dereito ás prestacións, pensións e
subsidios como na súa contía8.

6. o segundo dos aspectos que se adiantaba é o relativo á base empregada para
calcular o módulo indemnizatorio no caso do despedimento dun/ha traballador/a a
tempo parcial. é evidente que o contratado directamente a tempo parcial da xornada
–en caso dun despedimento sexa obxectivo, sexa disciplinario– terá dereito a unha
indemnización calculada sobre o salario que percibe, que non poderá incrementarse
para completar unha correspondente ao 100%. Dous son os problemas que poden
formularse neste ámbito: que ocorre cando esa redución atenda ao exercicio dun
dereito de conciliación familiar ou persoal? E que sucede sobre o elemento da
antigüidade ao calcular a indemnización correspondente?

7. No tocante á primeira pregunta, cando un/ha traballador/a ten a xornada reducida
–e é empregado/a a tempo parcial– por facer uso do artigo 37, apartado 4 bis9 (fillos
prematuros ou hospitalizados), apartado 510 (coidado dun/ha menor ou dependente)
e apartado 711 (violencia de xénero), do ET, o seu salario verase reducido
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7 Carencia específica é, simplemente, que unha parte da cotización se teña nun período inmediato ao feito causante;
por exemplo, na xubilación habería que ter dous anos cotizados dentro dos últimos quince, agás a paréntese que
poida aplicarse.

8 Podería verse un exemplo práctico en TRILLo GARCÍA, A. R. e ARAGóN GóMEZ, C. (2014) «Cómputo de cotizaciones
en los trabajadores a tiempo parcial, tras la Ley 1/2014» Revista de Información Laboral 2, pp. 109-119.
9 Artigo 37.4 bis do ET:

«Nos casos de nacementos de fillos prematuros ou que, por calquera causa, deban permanecer hospitalizados a
continuación do parto, a nai ou o pai terán dereito a ausentarse do traballo durante unha hora. Así mesmo, terán
dereito a reduciren a súa xornada de traballo até un máximo de dúas horas, coa diminución proporcional do salario.
(...)».



proporcionalmente e podería ocorrer que se aproveitase a devandita circunstancia
para despedilo/a de maneira máis barata; por iso, neses casos a disposición adicional
décimo oitava do mesmo texto prevé que «o salario para ter en conta para os efectos
do cálculo das indemnizacións previstas nesta lei será o que lle correspondería ao
traballador sen considerar a redución de xornada efectuada, sempre e cando non
transcorrese o prazo máximo legalmente establecido para a devandita redución».

o xogo desta regra tampouco está tan afastado, xa que se introduciu en España
mediante a Lei orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para a igualdade efectiva de mulleres
e homes, pioneira ademais no campo, pois en Europa segue sen fixarse nalgúns países.
Por exemplo, pode traerse a colación a Sentenza do Tribunal de Xustiza da unión
Europea do 27 de febreiro de 2014, no caso Lyreco Belgium NV contra Sophie
Rogiers, asunto C-588/12, onde se entende necesario que, de facerse uso dunha
redución por permiso parental, deba atenderse ao salario antes da redución, dado que
esta forma de cálculo podería non ter un efecto disuasorio suficiente para evitar o
despedimento ilegal dos traballadores, baleirando de contido o réxime de protección
que establece o dereito da uE.

8. No que se refire á segunda pregunta, isto é, que ocorrerá co terceiro elemento da
indemnización por despedimento, é dicir, a data do despedimento, o módulo salarial
e, ademais, a data da antigüidade, a resposta cumpriría meditala, porque unha das
regras do artigo 12.4.d) do ET prescribe que «os traballadores a tempo parcial terán
os mesmos dereitos que os traballadores a tempo completo. Cando corresponda en
atención á súa natureza, tales dereitos serán recoñecidos nas disposicións legais e
regulamentarias e nos convenios colectivos de maneira proporcional, en función do
tempo traballado».
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10 Artigo 37.5 do ET:

«Quen por razóns de garda legal teña ao seu coidado directo algún menor de doce anos ou unha persoa con
discapacidade física, psíquica ou sensorial, que non desempeñe unha actividade retribuída, terá dereito a unha redución
da xornada de traballo diaria, coa diminución proporcional do salario entre, cando menos, un oitavo e un máximo da
metade da duración daquela.

Terá o mesmo dereito quen precise encargarse do coidado directo dun familiar, até o segundo grao de consanguinidade
ou afinidade, que por razóns de idade, accidente ou enfermidade non poida valerse por si mesmo, e que non
desempeñe actividade retribuída. (...)».
11 Artigo 37.7 do ET:

«os traballadores que teñan a consideración de vítimas de violencia de xénero ou de vítimas do terrorismo terán
dereito para facer efectiva a súa protección ou o seu dereito á asistencia social integral, á redución da xornada de
traballo con diminución proporcional do salario ou á reordenación do tempo de traballo, a través da adaptación do
horario, da aplicación do horario flexible ou doutras formas de ordenación do tempo de traballo que se utilicen na
empresa».



Aínda que houbo unha liña xurisprudencial anterior contraria (e a falta de
pronunciamento do Tribunal Supremo), as últimas sentenzas dos tribunais superiores
de xustiza12 levan a establecer unha distinción segundo a devandita prestación de
servizos se realice durante todos os días laborables, aínda que cunha xornada de
traballo inferior á normal; ou só durante determinados días da semana ou do mes, mais
cunha xornada de oito horas diarias. No primeiro caso computaranse todos os días
para os efectos da antigüidade no momento do despedimento, malia que –loxicamente–
só se terá en conta o salario percibido, que será proporcional á xornada realizada; entre
tanto, no segundo suposto partirase dos días efectivamente traballados, polo que se
terán en conta exclusivamente os días traballados á semana ou ao mes.

II.2. O contrato de revezamento e o seu espello: o contrato a tempo parcial do
remudado

9. o artigo 12 do ET, nos seus números sexto13 e sétimo14, deseña unha modalidade
contractual curiosa e vinculada a unha prestación da Seguridade Social15 como é a
xubilación parcial, que liga dous contratos: por unha parte, o de revezamento,
subscrito polo/a traballador/a denominado/a de revezamento, que ten o «obxecto de
substituír a xornada de traballo deixada vacante polo traballador que se xubila
parcialmente», isto é, entre un 25% e un 50% da xornada, aínda que pode alcanzar o
75% se o/a traballador/a de revezamento é indefinido/a e a tempo completo; e, por
outra parte, o contrato a tempo parcial que debe subscribir o/a xubilado/a parcialmente
(traballador/a remudado/a), unha novación do seu contrato orixinario. Este fenómeno
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12 Véxase a STSX de Cataluña do 15 de abril de 2010, recurso n.º 7191/2009; a STSX de Andalucía/Málaga do 30
de abril de 2008, recurso n.º 415/2008; e a STSX da Rioxa do 8 de abril de 2005, recurso n.º 60/2005.
13 Artigo 12.6 do ET:

«Para que o traballador poida acceder á xubilación parcial, nos termos establecidos no apartado 2 do artigo 166 da
Lei xeral da Seguridade Social e demais disposicións concordantes, deberá acordar coa súa empresa unha redución
de xornada e de salario de entre un mínimo do 25 por 100 e un máximo do 50 por 100, conforme ao citado artigo
166, e a empresa deberá concertar simultaneamente un contrato de revezamento, de acordo co establecido no apartado
seguinte, co obxecto de substituír a xornada de traballo deixada vacante polo traballador que se xubila parcialmente.
Tamén poderá concertarse o contrato de revezamento para substituír os traballadores que se xubilen parcialmente
despois de cumpriren a idade establecida no artigo 161.1.a) e na disposición transitoria vixésima da Lei xeral da
Seguridade Social.

A redución de xornada e de salario poderá alcanzar o 75 por 100 cando o contrato de revezamento se concerte a
xornada completa e con duración indefinida, sempre que o traballador cumpra os requisitos establecidos no artigo
166.2.c) da Lei xeral da Seguridade Social.

A execución deste contrato de traballo a tempo parcial e a súa retribución serán compatibles coa pensión que a
Seguridade Social recoñeza ao traballador en concepto de xubilación parcial.

A relación laboral extinguirase ao producirse a xubilación total do traballador».



xurídico pretende a repartición do traballo e foi cualificado pola doutrina como de
contratos coligados16 pola súa vinculación, que implica o carácter constitutivo da
contratación dun traballador de revezamento que cumpra as condicións legais a
respecto da xubilación parcial17.

Esta materia foi obxecto dunha reforma co Real decreto lei 5/2013, do 15 de marzo,
de medidas para favorecer a continuidade da vida laboral dos traballadores de maior
idade e promover o avellentamento activo; e son moitos os problemas que poden
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14 Artigo 12.7 do ET:

«o contrato de revezamento axustarase ás seguintes regras:

a) Subscribirase cun traballador en situación de desemprego ou que concertase coa empresa un contrato de duración
determinada.

b) Salvo no suposto previsto no parágrafo segundo do apartado 6, a duración do contrato de revezamento que se
subscriba como consecuencia dunha xubilación parcial terá que ser indefinida ou, como mínimo, igual ao tempo que
falte ao traballador substituído para alcanzar a idade establecida no apartado 1 do artigo 166 da Lei xeral da Seguridade
Social ou, transitoriamente, as idades previstas na disposición transitoria vixésima. Se, ao cumprir a devandita idade,
o traballador xubilado parcialmente continuase na empresa, o contrato de revezamento que se subscribise por duración
determinada poderá prorrogarse mediante acordo coas partes por períodos anuais, e extinguirase en todo caso ao
finalizar o período correspondente ao ano en que se produza a xubilación total do traballador remudado.

No suposto previsto no parágrafo segundo do apartado 6, o contrato de revezamento deberá alcanzar cando menos
menos unha duración igual ao resultado de sumarlle dous anos ao tempo que lle falte ao traballador substituído para
alcanzar a idade de xubilación a que se refire o artigo 161.1.a) e a disposición transitoria vixésima da Lei xeral da
Seguridade Social. No suposto de que o contrato se extinga antes de alcanzar a duración mínima indicada, o
empresario estará obrigado a subscribir un novo contrato nos mesmos termos do extinguido, polo tempo restante.

No caso do traballador xubilado parcialmente despois de cumprir a idade prevista no apartado 1 do artigo 166 da Lei
xeral da Seguridade Social, ou transitoriamente as idades previstas na disposición transitoria vixésima desta, a
duración do contrato de revezamento que poderá subscribir a empresa para substituír a parte de xornada deixada
vacante polo traballador poderá ser indefinida ou anual. Neste segundo suposto, o contrato prorrogarase
automaticamente por períodos anuais, e extinguirase en todo caso ao finalizar o período correspondente ao ano en
que se produza a xubilación total do traballador remudado.

c) Salvo no suposto previsto no parágrafo segundo do apartado 6, o contrato de revezamento poderá subscribirse a
xornada completa ou a tempo parcial. En todo caso, a duración da xornada deberá ser, como mínimo, igual á redución
de xornada acordada polo traballador substituído. o horario de traballo do traballador de revezamento poderá
completar o do traballador substituído ou ser simultáneo a el.

d) o posto de traballo do traballador de revezamento poderá ser o mesmo do traballador substituído. En todo caso,
deberá existir unha correspondencia entre as bases de cotización de ambos, nos termos previstos no artigo 166.2.e)
da Lei xeral da Seguridade Social.

e) Na negociación colectiva poderán establecerse medidas para impulsar a subscrición de contratos de revezamento».
15 Para afondar nesta materia, podería consultarse MuNÍN SÁNCHEZ, L. M. (2013) «o contrato de revezamento:
concepto, réxime xurídico e interaccións coa xubilación parcial», Anuario da Facultade de Ciencias do Traballo da
Universidade da Coruña 3, pp. 135-148, que trata dunha maneira profunda e extensa a institución.
16 Véxase VIDA SoRIA, J.; MoNEREo PéREZ, J. L. e MoLINA NAVARRETE, C. (2011) Manual de derecho del trabajo.
Granada, Comares, p. 421.
17 Véxase MoLINER TAMBoRERo, G. (2012) «El contrato de relevo y sus exigencias» Diario La Ley 7874.



formularse sobre ela: desde o tipo de traballador/a de revezamento que pode
contratarse (pode discutirse que é «en situación de desemprego» para os efectos do
artigo 12 do ET ou a pertenza ao «grupo profesional», por exemplo) até a execución
do propio contrato e as súas vicisitudes. Nunha análise sucinta e desde a perspectiva
da xurisprudencia, abordaranse dous únicos aspectos: un, a vinculación entre o/a
traballador/a de revezamento e o/a remudado/a; e outro, que ocorre cando o/a
remudado/a é despedido/a ou o seu contrato remata antes de chegar á idade de
xubilación (por exemplo, se morre).

10. A primeira cuestión, daquela, é o nivel de vinculación que se estableceu entre
ambas as figuras, en particular no tocante a se a ilicitude do contrato de revezamento
acaba custándolle ao/á xubilado/a parcial a súa prestación, coas consecuencias sobre
a súa pensión definitiva canto á súa base reguladora. Esta cuestión non é banal en
absoluto, porque desde hai un certo tempo veu implantándose –na miña opinión–
unha inxustiza a respecto do/a traballador/a que opta por xubilarse anticipadamente
e repartir o traballo, tendo en conta que se seguiu unha ríxida liña doutrinal que sostén
que –en todo caso– o/a xubilado/a parcial é responsable do contrato de revezamento,
como unha especie de vixiante sui generis do que non deixa de ser a actuación de
terceiros alleos a el/a, cunhas mal entendidas funcións de policía, mais sen ningunha
potestade ou control na práctica. Pasouse por tres etapas sucesivas18:

a) Na primeira, que poderiamos denominar etapa de desconexión, considerábase
que as dúas figuras (contrato de revezamento-xubilación parcial), sequera vinculadas
en orixe, eran independentes. é máis, a doutrina sostiña que tratándose dunha
xubilación parcial con contrato de revezamento, as vicisitudes na contratación do/a
substituto/a non afectaban ao dereito do/a traballador/a remudado/a, salvo que se
probase a súa participación na ilegalidade, o cal era francamente difícil, porque a
fraude non se presupón e debe ser acreditada por quen a invoca.

b) No entanto, ao fío da aparición de irregularidades no contrato de revezamento, esa
boa relación entre a xubilación parcial e a xurisprudencia, desconectando un do
dereito á prestación da Seguridade Social do outro, terminou abruptamente, dado que
comezaron a ditarse resolucións xudiciais19 en que se facía corresponsables aos
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18 Para un estudo máis profundo, pode acudirse á magnífica MuNÍN SÁNCHEZ, L. M. (2013) op. cit.
19 Véxanse as sentenzas do Tribunal Supremo do 6 de outubro de 2011, recurso de casación para a unificación da
doutrina n.º 4410/2010; 10 de outubro de 2010, recurso de casación para a unificación da doutrina n.º 4320/2010; 26
de decembro de 2011, recurso de casación para a unificación da doutrina n.º 4268/2010; e 18 de xaneiro de 2012,
recurso de casación para a unificación da doutrina n.º 1264/2011.



xubilados parciais de ilicitudes cometidas polos empresarios ao concertaren o contrato
de revezamento obrigatorio.

é a chamada etapa de corresponsabilidade, en que se afirma que as irregularidades
no contrato de revezamento afectan á xubilación parcial20, pois de acordo co Tribunal
Supremo «para a concesión da pensión de xubilación parcial será necesario que se
cumpran todos os requisitos previstos na normativa antes citada, sen que exista un
dereito independente ou illado por parte do traballador que quere acceder a esa
modalidade de xubilación, de forma que a existencia de fraude ou irregularidades
que poida cometer a empresa na contratación do traballador de revezamento poderán
impedir a concesión da prestación do sistema público de seguridade social, se iso
afecta ao cumprimento dos requisitos legais, sen prexuízo de que o traballador
afectado que ve impedido o seu acceso á xubilación parcial por ese motivo poida
formular fronte á empresa a correspondente demanda polos prexuízos que puidese
sufrir por tal motivo»21.

c) o anterior non foi o último paso xurisprudencial na evolución das interaccións entre
o contrato de revezamento e a xubilación parcial, senón que pode falarse dun terceiro
estadio, a etapa conciliadora ou, cando menos, integradora do que viñeron sendo as
posicións mencionadas. o punto de inflexión supúxoo unha sentenza do Tribunal
Supremo22 que combina as dúas posturas anteriores, aparentemente incompatibles, e
consiste na diferenciación do momento en que a irregularidade se produce, porque non
é o mesmo que tal irregularidade teña lugar ab initio a que aconteza no decurso das
relacións laborais de apoio á xubilación parcial. Noutras palabras, mentres o criterio
da primeira etapa se aplica ao recoñecemento inicial do dereito á xubilación parcial
cando se subscribe o contrato que vai substituír (remudar) a parte pola que se xubila
o/a traballador/a que reduce a súa xornada, o que se reflicte na segunda etapa concernirá
a irregularidades da contratación de revezamento sobrevidas posteriormente, que son
imputables aos empresarios e non aos xubilados, e para as que o ordenamento da
Seguridade Social prevé determinadas medidas de sanción ou corrección.
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20 Cfr. LALAGuNA HoLZWARTH, E. (2010) «La transformación y endurecimiento del acceso a la jubilación parcial»
Aranzadi Social 11; e DE LA PuEBLA PINILLA, A. M. (2011) «Jubilación parcial y contrato de relevo. un tándem con
problemas» Revista General del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 27.
21 Véxanse as sentenzas do Tribunal Supremo recollidas na nota ao pé n.º 19.
22 En concreto, a Sentenza do Tribunal Supremo do 18 de xaneiro de 2012, recurso de casación para a unificación da
doutrina n.º 1264/2011, nunha liña que se consolidou coas sentenzas do Tribunal Supremo do 23 de maio de 2012,
recurso de casación para a unificación da doutrina n.º 3704/2011; e do 30 de xaneiro de 2013, recurso de casación
para a unificación da doutrina n.º 1017/2012.



11. o segundo aspecto que apuntaba antes (despedimento do traballador remudado e
efectos con relación aos empresarios) é complexo e deu lugar a unha recente
xurisprudencia. o suposto de feito podería enunciarse da seguinte maneira: un/ha
traballador/a xubílase parcialmente e o/a empresario/a contrata outro/a traballador/a
de revezamento para cubrir a parte de xornada que deixa o/a remudado/a; en uso das
facultades que lle concede o artigo 12 do ET faino pola xornada completa e non por
aquel resto que deixa o/a xubilado/a parcial. Nun momento determinado, mais sempre
antes da xubilación –que sería a data en que finalizan ambos os contratos–, despídese
o/a traballador/a remudado/a de xeito improcedente e non se readmite; nese caso, a
disposición adicional segunda, apartado segundo, do Real decreto 1131/2002, do 31
de outubro23, polo que se regula a Seguridade Social dos traballadores contratados a
tempo parcial, así como a xubilación parcial, precisa que debería aumentarse a
xornada do/a traballador/a de revezamento até cubrir a totalidade da xornada ou, se
iso non é posible, contratar outro/a traballador/a.

A polémica formúlase porque houbo tribunais superiores de xustiza que –seguindo as
actuacións de oficio da Entidade Xestora– interpretaron que aínda que a xornada xa
estivese cuberta porque o/a traballador/a de revezamento facía o 100%, o 25%
–poñamos para fins exemplificativos– deixado polo/a remudado/a despedido/a tamén
debería cubrirse dalgunha forma, e obrigábase o/a empresario/a a contratar outro/a
traballador por ese 25%. Isto, en definitiva, supoñía que ao final se realizase un 125%
de xornada (o 100% do/a traballador/a de revezamento e o 25% adicional do/a novo/a
contratado/a, que cubría esa porcentaxe liberada polo/a xubilado/a remudado/a
despedido/a), cando partiamos dunha inicial do 100% correspondente ao/á
traballador/a que se ía xubilar. Nos casos en que non se fixese así, a Entidade Xestora
declaraba responsable a empresa da pensión de xubilación parcial até a xubilación
total, nunha decisión que foi consagrada por algúns tribunais. Porén, a doutrina
xurisprudencial24 resolveu este entorto establecendo que se o/a traballador/a de
revezamento xa cubría o 100% da xornada non era necesario buscar outro/a
traballador/a, ao se cumpriren os fins da lei.

LuIS FERNANDo DE CASTRo MEJuTo82

ANUARIO DA FACULTADE DE CIENCIAS DO TRABALLO 5, 2014, PP.  69-86

23 Disposición adicional segunda, apartado segundo, do Real decreto 1131/2002:

«Se o traballador xubilado parcialmente fose despedido improcedentemente antes de cumprir a idade que lle permite
acceder á xubilación ordinaria ou anticipada e non se procedese á súa readmisión, a empresa deberá ofrecer ao
traballador de revezamento a ampliación da súa xornada de traballo e, de non ser aceptada por este a devandita
ampliación, deberá contratar outro traballador en quen concorran as circunstancias a que se refire o apartado anterior».
24 Véxase a Sentenza do Tribunal Supremo do 6 de outubro de 2011, recurso de casación para a unificación da doutrina
n.º 4582/2010.



II.3. Os contratos indefinidos de carácter descontinuo/fixos descontinuos

12. Para un mesmo obxecto –realización dunha actividade empresarial que se sucede
de forma periódica ou que se incrementa intermitentemente de xeito habitual– o ET
prevé dúas modalidades contractuais diferentes de carácter indefinido que se
diferencian pola forma, regular ou irregular, de distribución anual da xornada en que
se presta o traballo descontinuo. Este tipo de contratos é moi característico de
actividades estacionais e de sectores como a agricultura, a construción e o turismo
(pénsese nunha conserveira, a vendima, ou os meses de tempada alta nun hotel...).
Aínda que a situación dunha e outra modalidade é ben distinta, o seu réxime xurídico
resulta, coa excepción das regulacións que poidan establecer os convenios colectivos
sectoriais, moi próximo, polo que ademais de ser artificiosa a súa separación pode
chegar a provocar moitos problemas. En definitiva, cabe distinguirmos entre: (a) o
traballo fixo descontinuo repetido ou regular en datas certas, considerado legalmente
como obxecto da modalidade de contrato a tempo parcial por tempo indefinido (artigo
12.3 do ET); e (b) o traballo fixo descontinuo irregular (artigo 15.8 do ET), que poderá
ser considerado como obxecto modalidade de contrato a tempo parcial.

Malia que estas modalidades se refiren a unha distribución irregular da xornada anual,
a diferenza entre unha e outra reside na previsibilidade ou regularidade do momento
da interrupción da actividade e, consecuentemente, do reingreso nela, tendo en conta
que estamos sempre ante contratos indefinidos. Cando é previsible o momento da
interrupción –e da reanudación– da actividade, na medida en que se repita en data
certas, estariamos no suposto do artigo 12.3 do ET, ao que será de aplicación «a
regulación do contrato a tempo parcial subscrito por tempo indefinido», que admite
incluso a posibilidade dun pacto de horas complementarias. En caso contrario
–traballos descontinuos «que non se repitan en datas certas»– trataríase do suposto
regulado no artigo 15.8 do ET. o primeiro significa que o reingreso non esixe
propiamente chamamento, senón incorporación, por canto se coñece de antemán o
momento; isto non sucede co segundo, de aí que o artigo 15.8 do ET regule o
chamamento «na orde e na forma que se determine nos respectivos convenios
colectivos». A falta de chamamento –ou calquera alteración da orde fixada– permite
ao/á traballador/a reclamar por despedimento a partir do intre en que teña
coñecemento da falta de convocatoria.

ora ben, a indemnización para o caso dun despedimento improcedente cómpre fixala
de acordo cos anos de servizo efectivamente prestados e non con base na antigüidade
na actividade laboral; porque é consolidado criterio xurisprudencial o de que, para o
seu cálculo, só son computables os períodos de tempo de prestación de servizos real,
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até o punto de excluírse o tempo intermedio25, sen prexuízo de que sexa obrigado «o
cómputo dos “restos” inferiores ao mes como se dun mes completo se tratase, dado
que a norma impón ratear en todo caso “por meses [e non por días en ningún caso]
os períodos de tempo inferiores a un ano”»26. Isto implica que os tempos en que o/a
traballador/a permanece sen prestar servizos, aínda que vinculado/a á empresa –á
espera do chamamento–, non se computen para os efectos da antigüidade e
unicamente o fagan os períodos de traballo efectivo.

III. Incentivos sociais

13. Xunto ás modalidades anteriores reguladas no ET, xa se adiantaba a existencia
doutras figuras de contratos a tempo parcial por fóra da norma estatutaria,
caracterizados todos eles por se configuraren baixo o prisma de conceder incentivos
sociais de todo tipo aos empresarios para pular o emprego27. Das cinco modalidades
que vou recoller, só se fará unha pequena mención co fin de esbozalas.

III.1. Contrato de traballo por tempo indefinido de apoio aos emprendedores a
tempo parcial

14. A Lei 3/2012, do 6 de xullo, de medidas urxentes para a reforma do mercado
laboral, preveu unha serie de bonificacións para fomentar a contratación indefinida,
que agora o citado Real decreto lei 16/2013 incrementa (artigo 1). De feito, unha das
medidas máis polémicas foi a de fixar –en todo caso– un período de proba dun ano,
sen que a vontade das partes poida excluílo; no entanto, ha de facerse notar que por
Providencia do Tribunal Constitucional do 30 de outubro de 2012 admitiuse a trámite
un recurso de inconstitucionalidade sobre, entre outros, ese aspecto da reforma. Para
o que interesa neste artigo científico sobre os contratos a tempo parcial, preceptúase
que «no suposto de que o contrato se subscriba a tempo parcial, as bonificacións
gozaranse de modo proporcional á xornada de traballo pactada no contrato».

III.2. Contrato a tempo parcial con vinculación formativa

15. o curioso é que no artigo 12.2 do ET se di expresamente que «o contrato a tempo
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25 Véxanse as sentenzas do TSX de Galicia do 9 de novembro de 2012, recurso n.º 4127/3012; e 20 de setembro de
2011, recurso n.º 2170/2011.
26 Véxanse as sentenzas do Tribunal Supremo do 30 de xuño de 2008, recurso de casación para a unificación da
doutrina n.º 639/2007; 31 de outubro de 2007, recurso de casación para a unificación da doutrina n.º 4181/2006; e
12 de novembro de 2007, recurso de casación para a unificación da doutrina n.º 3906/2006.
27 Cfr. GoNZÁLEZ DÍAZ, F. A. (2013) «un análisis de los estímulos a la contratación contenidos en la Ley 11/2013»
Aranzadi Social 8.



parcial poderá concertarse por tempo indefinido ou por duración determinada nos
supostos en que legalmente se permita a utilización desta modalidade de contratación,
excepto no contrato para a formación». Con todo, esta posibilidade xa existía desde
a Lei 11/2013, do 26 de xullo, de medidas de apoio ao emprendedor e de estímulo do
crecemento e da creación de emprego (artigo 9)28.

Agora, sen proceder á súa modificación, o xa coñecido Real decreto lei 16/2013
(artigo 4) modifica algún aspecto da regulación desa figura que consiste nun contrato
formativo en que a xornada non excede do 50% do/a traballador/a comparable, e
remite ao artigo 12 do ET. Dise que «as empresas, incluídos os traballadores
autónomos, que subscriban contratos a tempo parcial con vinculación formativa con
mozos desempregados menores de trinta anos terán dereito, durante un máximo de
doce meses, a unha redución da cota empresarial á Seguridade Social por
continxencias comúns correspondente ao traballador contratado, do 100% no caso
de que o contrato se subscriba por empresas cuxo cadro de persoal sexa inferior a
250 persoas, ou do 75%, no suposto de que a empresa contratante teña un cadro de
persoal igual ou superior a esa cifra».

III.3. Contrato indefinido dunha persoas nova por microempresas e empresarios
autónomos

16. Na mesma Lei 11/2013, no artigo 10, prevese a mesma bonificación anterior
(100% das cotizacións) para as microempresas –que se definen como as que teñen
nove ou menos traballadores– ou autónomos se contratan unha persoa menor de 30
anos (moza) indefinidamente, a tempo completo ou parcial. A excepción sitúase nos
casos en que o contrato sexa para traballos fixos descontinuos de acordo co artigo
15.8 do ET, isto é, os que non son cíclicos, para os que non pode utilizarse esta
modalidade e, por tanto, tampouco obterse a bonificación.

III.4. Contrato en novos proxectos de emprendemento mozo

17. o artigo 11 da Lei 11/2013 contempla outra posible modalidade, beneficiada
cunha redución de cotas da Seguridade Social do 100%, durante un ano, para os
autónomos menores de 30 anos e sen traballadores asalariados que contraten por
primeira vez, de forma indefinida, mediante un contrato de traballo a tempo completo
ou parcial, persoas desempregadas de idade igual ou superior a 45 anos. é o que se
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denomina contrato indefinido xeracións29 e aparece co obxectivo de facilitar axuda
mutua ás dúas partes da relación laboral30.

III.5. Primeiro emprego mozo

18. Finalmente, o artigo 12 da Lei 11/2013 habilita a subscrición de contratos
temporais con mozos desempregados menores de 30 anos que non teñan experiencia
laboral ou conten cunha experiencia laboral inferior a tres meses. A duración do
contrato será de entre tres e seis meses (aínda que por convenio colectivo pode
aumentarse até os doce meses); e se é a tempo parcial deberá cubrir 
–cando menos– o 75% da xornada. A virtualidade deste contrato é a seguinte:
considerarase causa do contrato a adquisición dunha primeira experiencia profesional,
polo que unha vez adquirida esa primeira experiencia –entre os tres e os seis meses,
dependendo do contrato– a relación finalizará, sen necesidade de alegar causa, posto
que o seu obxecto é precisamente a adquisición da experiencia. Isto non impedirá
que os empresarios acudan outra vez a esta modalidade con outra persoa
desempregada que cumpra os requisitos, de tal maneira que poderían cubrir o posto
de traballo sucesivamente con esta figura.

Criticouse este contrato desde o punto de vista da súa causa, porque «a formalización
do contrato eventual non dependerá das circunstancias do mercado, da acumulación
de tarefas ou de excesos de pedido, senón dunha característica subxectiva do
traballador, como é a súa falta de experiencia profesional. Neste sentido, parece
realmente discutible que esta característica poida enarborarse como unha causa
comparable ás cales se acaba de expoñer e que se regulan o art. 15.1.b). De aí que
unha boa parte da doutrina fale da descausalización do contrato de primeiro emprego
mozo e o que o lexislador presenta como un contrato estrutural –baixo o paraugas da
eventualidade–, acaba sendo un contrato temporal conxuntural de fomento do
emprego na liña do exposto nos parágrafos anteriores deste apartado»31.
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29 Véxase GoNZÁLEZ DÍAZ, F. A. (2013) op. cit.
30 Véxase APARICIo ALDANA, R. K. (2013) «Breve análisis del contrato de trabajo indefinido de apoyo a los
emprendedores de la Ley 3/2012 y algunas pinceladas sobre el Real Decreto-ley 4/2013, de medidas de apoyo al
emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo» Revista de Trabajo y Seguridad Social 364,
p. 118. Entende que este contrato se inspira nun afán de integración e cooperación xeracional.
31 Véxase GoNZÁLEZ DÍAZ, F. A. (2013) op. cit.
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Resumo

o artigo estuda algúns dos impactos das empresas transnacionais españolas en América Latina.
o uso da elusión e a fraude fiscais pola súa parte agrava a situación dos países pobres e as
medidas adoptadas para evitar os paraísos fiscais, promovidas polo G20, non produciron
resultados.

En segundo lugar exponse a problemática das deslocalizacións e a súa repercusión sobre os
dereitos laborais. Estúdanse tamén os efectos do emprego das empresas transnacionais e
conclúese que o emprego directo creado por elas é moi reducido, así como que a súa
contribución á calidade do emprego ou, nos termos da organización Internacional do Traballo,
ao traballo decente, é negativa, xa que tende a reforzar as relacións máis precarias.

Palabras chave: fiscalidade das empresas transnacionais, paraísos fiscais, emprego das
empresas transnacionais en América Latina, traballo informal e empresas transnacionais.

Abstract

The paper discusses some of the impacts of Spanish transnational companies in Latin America.
Their use of tax evasion and avoidance aggravates the position of poor countries and the
measures taken against tax havens by the G-20 have not been successful. 

Secondly, it deals with the issue of off shoring and its repercussions for employment rights. The
employment effects of these companies are considered, concluding that the direct employment
created by transnational is very small and their contribution to quality of employment or, as
the ILO puts it, decent work, is negative, as it tends to reinforce more precarious relations.

Keywords: Taxation of transnational corporations, Tax havens, Employment in the Spanish
transnational companies in Latin American, Informal work, Transnational corporations.
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1 Introdución

Este artigo ten por obxectivo estudar algúns dos enormes impactos das empresas
transnacionais1 en América Latina, en especial as españolas. En primeiro lugar
(apartado 2) analízase o uso da fiscalidade por parte das empresas transnacionais, que
lles permite tributar por cantidades ridículas a respecto das vendas que realizan e os
beneficios que obteñen mediante a elusión e a fraude fiscais, o que agrava a situación
dos países pobres. As medidas adoptadas para evitar os paraísos fiscais promovidas
polo G20 e encargadas á organización para a Cooperación e o Desenvolvemento
Económicos (oCDE) non produciron case resultados e é pouco previsible que os
produzan no futuro.

En segundo lugar (apartado 3), exponse a problemática das deslocalizacións e ponse
de relevo o seguinte: aínda que os seus efectos sobre o emprego nos países de orixe
das transnacionais, en particular no Estado español e a Comunidade Autónoma do País
Vasco, son limitados en comparanza con outras formas de reestruturación empresarial,
teñen importantes repercusións sobre as posibilidades de defensa dos dereitos laborais,
xa que as empresas as empregan en moitos casos de forma ameazadora.

A continuación (apartado 4) estúdanse os efectos cuantitativos e cualitativos do
emprego desas empresas, para o que nos servimos dos estudos da organización
Internacional do Traballo (oIT), tanto dos periódicos sobre o emprego e os salarios
como daqueles que se publican na Revista Internacional do Traballo relativos a asuntos
máis específicos; así mesmo, usaremos as enquisas levadas a cabo por nós a
responsables sindicais e profesores tanto do Estado español como de varios países de
América Latina. Como se verá, da literatura existente despréndese que o emprego
directo creado polas transnacionais é moi reducido e que a súa contribución á calidade
do emprego ou, nos termos da oIT, ao traballo decente, é negativa, xa que tende
reforzar as relacións máis precarias.

Neste mesmo apartado 4 examínase unha das modalidades de traballo precario de máis
repercusión nas condicións laborais, de ingresos regulares e de protección social: o
traballo informal, posto en relación coas cadeas produtivas das transnacionais.
Pescúdase, así mesmo, a incidencia das empresas transnacionais na política de pensións
en América Latina. 

Finalmente, presentamos unhas breves reflexións conclusivas.
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Teitelbaum (2010). 



2. A fiscalidade ao servizo das transnacionais

2.1. Algúns mecanismos de elusión e fraude fiscais

A debilidade das estruturas fiscais da xeneralidade dos países en vías de
desenvolvemento permite que un elevado número das empresas transnacionais
implantadas neles manteña prácticas fiscais fraudulentas, como a emisión de facturas
falsas e a manipulación dos prezos de transferencia entre empresas pertencentes ao
mesmo grupo con sede en diferentes países, de forma que a tributación sobre os
beneficios teña lugar no estado en que os tipos impositivos sexan inferiores. A forma
opaca en que as empresas transnacionais presentan e publican as súas contas é unha
das razóns fundamentais do que pode ser cualificado de masiva evasión de impostos
a escala mundial, que prexudica especialmente os países máis pobres e máis pequenos
por careceren de recursos para se opoñeren de maneira eficaz ás transnacionais que
operen neles como (Fitzgerald, 2001, p. 63). Entre outros elementos das súas
prácticas, esta política das empresas transnacionais acredita a apreciación de Baylos
(2009, p. 108) sobre a percepción que en América Latina teñen destas empresas, a cal
foi confirmada pola totalidade das entrevistas efectuadas no curso da nosa
investigación:

«En áreas económicas e sociais moi importantes, como América Latina, a empresa
transnacional é identificada non só como un novo tipo de colonialismo, senón como un
elemento antinacional, que conspira para impedir o renacemento das nacións e dos seus pobos
mediante a expropiación das súas riquezas e recursos naturais.

A través desta mirada crítica, a empresa transnacional aparece asociada en moitos momentos
aos intereses do estado onde radica a súa sede principal ou casa matriz, polo que o carácter
global que se predica destas empresas queda anulado ou non se lle ten en conta, posto que o
que se valora é a nacionalidade de procedencia da empresa.

Tamén é certo que en moitas ocasións as políticas dalgúns estados –fundamentalmente do
norte económico, mais non só– se prolongan ou veñen determinadas pola actuación das
empresas transnacionais, en ocasións antigas empresas públicas».

Curiosamente, ao mesmo tempo, as corporacións transnacionais pretenden que os
estados de acollida dispoñan de recursos suficientes para manteren a orde social, unha
elevada cualificación da man de obra e infraestruturas axeitadas (tal e como sinala
Ingham, 2008, p. 212). é significativo neste sentido que un estudo do mesmo Banco
Mundial de 2005, que abrangue setenta e seis países de diverso nivel de
desenvolvemento e que inclúe vinte e un estados de América Latina, atopase unha
correlación positiva entre o crecemento económico e a carga tributaria (citado en
Tókman, 2007, p. 10), mentres que outro estudo (Goñi, López e Serven, 2008) precisa
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que o exceso de desigualdade en América Latina a respecto da media internacional
responde ás deficiencias dos seus sistemas fiscais para levaren a cabo as súas funcións
redistributivas2.

Non obstante, cando o Fondo Monetario Internacional (FMI) esixe reformas fiscais
para aumentar os ingresos, e deste xeito garantir o pagamento das débedas soberanas,
non se preocupa desa progresividade. Así, na reforma fiscal aprobada o 30 de
decembro de 2012 en Nicaragua mantense unha tributación das rendas de capital a un
tipo fixo do 10%, mentres as rendas do traballo tributarán entre o 15% e o 30%, e
consérvase un amplo réxime de exoneracións, en beneficio, entre outros sectores, dos
grandes propietarios agropecuarios. Ademais, auméntanse os beneficios fiscais ás
zonas francas, eximíndoas de impostos polas compras que fixeren en Nicaragua, o que
implica que as cantidades non aboadas en Nicaragua han pagarse no país de orixe da
multinacional (véxase unha detallada análise crítica da reforma en Medal, 2012).

As facturas falsas realízanse nas importacións e exportacións, tanto a través da
falsificación das cifras como mesmo mediante a invención de transaccións
inexistentes. Estas prácticas foron probadas mediante un estudo publicado por Global
Financial Integrity (GFI) (Kar e Cucio, 2011), con base no cal un informe da
European Network on Debt and Development (Eurodad, 2011) concluía que máis da
metade dos mil trescentos millóns de dólares correspondentes aos fluxos financeiros
provenientes dos países en desenvolvemento «están ligados á falsificación dos prezos
dos intercambios comerciais». Segundo o estudo do GFI, a falsificación dos prezos
abranguería o 54,7% dos fluxos financeiros provenientes dos países en vías de
desenvolvemento no período 2004-2008. Entre 2005 e 2007 as falsificacións dos
prezos das transaccións entre terceiros países e a unión Europea (uE) e os Estados
unidos concentraríanse nas industrias de bens de equipo, produtos químicos e
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2 o estudo de Goñi, López e Serven (2008) conclúe o seguinte: (1) as diferenzas na desigualdade de ingresos antes
de impostos e transferencias entre América Latina e o oeste de Europa son moito máis reducidas que despois destes;
(2) a cuestión chave é que na maioría dos países de América Latina a fiscalidade contribúe en escasa medida á
redución da desigualdade de ingresos; e (3) nos países en que ten lugar unha significativa redistribución fiscal, esta
débese máis ás transferencias que aos impostos.

outro estudo sinala que a escaseza da recadación fiscal en América Latina é debida, no esencial, á estreiteza das
bases impositivas máis que aos tipos de imposición; a debilidade das administracións fiscais daría lugar a unha
evasión de impostos «desenfreada» que, á súa vez, responde á opinión maioritaria de que a recadación é,
maioritariamente, arbitraria e inxusta e non se corresponde coa cantidade e a calidade dos servizos públicos
financiados cos impostos (Saavedra e Tommasi, 2007, pp. 329-330).

o informe da Conferencia das Nacións unidas sobre Comercio e Desenvolvemento de 2012, pola súa vez, confirma
a relación entre austeridade fiscal e desigualdade na distribución dos ingresos, máis aínda cando vai acompañada da
contención salarial e o aumento da flexibilización dos mercados laborais (uNCTAD, 2012, p. 10).



extractiva. As mencionadas oNG precisan que a falsificación das transaccións atinxe
unha porcentaxe comprendida entre o 45% e o 50%, por unha contía media do 10%,
porcentaxes que aumentan no continente africano até o 60% e o 11% respectivamente.

outro mecanismo que, segundo as regulacións, oscila entre a elusión fiscal –entendida
esta como a práctica de redución da carga impositiva permitida polas insuficiencias
ou baleiros da normativa– e a fraude –é dicir, a omisión ilegal do pagamento de
impostos– son os subornos practicados polas grandes empresas para obteren contratos
ou aumentaren o custo destes. A devandita práctica recolle varios dos factores que
están na orixe dos fenómenos de corrupción política (Pastor, 2013, p. 90, citando
unha obra de Manuel Espinel de 2002; o autor engade o factor do que o coñecido
«gánster» económico John Perkins denomina «corporatocracia» ou goberno das
empresas transnacionais):

«1, a competencia entre bloques rexionais e países ricos na atracción de investimentos no
marco do libre movemento global de capitais, xa que foi estimulando o conseguinte pagamento
de «comisións» (subornos) para «tomar vantaxe» entre todos eles;

3, o proceso de internacionalización das economías, que «propiciou o paso dos intercambios
corruptos dun nivel estatal (local, rexional ou nacional) a un nivel internacional, coas súas
respectivas consecuencias»;

4, o proceso de privatización de empresas públicas, que favoreceu a información privilexiada
de que gozan altos cargos públicos, que poden utilizala en beneficio privado3».

o 17 de decembro de 1997 os países da oCDE subscribiron o Convenio para
combater o suborno dos funcionarios públicos estranxeiros nas transaccións
comerciais internacionais. Pola súa banda, os países da organización de Estados
Americanos adoptaron un acordo en Caracas, en marzo de 1996, para incluír o
tratamento dese delito na VIII Convención Interamericana sobre a Corrupción.
Segundo un informe da organización Transparencia Internacional4 en que se examina
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3 Apuntouse que os procesos de privatización das empresas públicas «está[n] cargado[s] de oportunidades de
corrupción», o que socava a presunta eficiencia destes procesos, algo que se utiliza como xustificación (Velasco,
2012, p. 35).
4 En xeral, esta organización limítase «a tratar os síntomas, analizados como comportamentos individuais, sen entrar
nas raíces do seu carácter sistémico» (Pastor, 2013, p. 93). Transparencia Internacional (TI) foi creada en 1993 por
P. Eigen, antigo executivo do Banco Mundial, e obtén financiamento desa institución e doutras de carácter privado
(Abramovici, 2000, citado no artigo de Pastor, 2013). os informes de TI limítanse a tratar da percepción da corrupción
nos distintos países, sobre a base de enquisas feitas a empresarios, universitarios e analistas de riscos. Inclúese a
corrupción que afecta aos funcionarios públicos, mais exclúese comportamentos irregulares como os pagamentos
para financiar campañas políticas, a complicidade bancaria no lavado de diñeiro ou os subornos protagonizados polas
empresas transnacionais (Velasco, 2012, p. 45).



a aplicación do Convenio da oCDE e que se fixo público a inicios do 2013
(Transparencia Internacional, 2013)5, nos anos transcorridos España nunca procesou
ningunha empresa ou cidadán/á español/a acusados no estranxeiro de subornaren
funcionarios públicos; só se investigaron sete casos sospeitosos e todos foron
arquivados, na súa maioría por superar os prazos de prescrición. Afectaron a
multinacionais tales como o BBVA, Repsol yPF, Endesa, unión Fenosa, Indra e
Instalaciones Inabensa, filial de Abengoa. España, que representa preto do 2,0% das
exportacións mundiais, está incluída no grupo de países que mostra unha
implementación moderada do Convenio da oCDE, o que, segundo os criterios de
Transparencia Internacional, non alcanza a ter un efecto disuasorio da corrupción.

Na presentación do devandito informe ante a prensa española (EFE, 2013), o xefe da
División contra a Corrupción da oCDE, Patrick Moulette, declarou que fronte á
ausencia de calquera sanción en España, houbera outros membros do grupo de
traballo en que o dispositivo si tivera consecuencias; apuntou daquela unhas noventa
condenas nos Estados unidos, unha quincena en Alemaña ou unha decena en Italia.
Como segundo punto feble sinalou que «a lei española non é conforme co convenio
da oCDE» e aludiu ao feito de que o Código penal considere dous delitos, un
especificamente dirixido a castigar os que corrompen funcionarios europeos. Moulette
precisou igualmente que a lexislación de 2010 fixa a responsabilidade das persoas
morais por ese tipo de comportamentos, mais deixa excluídas as empresas de
titularidade pública. Lembrou que o grupo de traballo lle dera de prazo a España até
decembro de 2013 para levar a cabo unha serie de reformas e presentar un informe
de autoavaliación. En caso de que as medidas tomadas por España non resultasen
satisfactorias indicou que se realizará un exame suplementario, o que «sería moi
embarazoso para España», posto que –destacou– se trata dun procedemento «moi
inhabitual», aplicado a uns poucos países como Grecia ou Suecia.

Por outra banda, Jesús Lizcano, presidente de Transparencia Internacional-España,
indicou que o estudo reflicte que, por sectores, «as empresas de obras públicas e da
construción son as máis propensas aos subornos “relacionados cunha decisión
concreta”, mentres que os sectores financeiros están implicados na “captura do
estado”, o que confirma o que se sinala máis adiante sobre a práctica das
transnacionais bancarias españolas en Colombia de tratar de obter do Goberno
reformas lexislativas que as favorezan, por exemplo en materia de privatización das
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5 o informe é froito do labor dun grupo de traballo formado polos trinta e catro membros da oCDE máis Arxentina,
o Brasil, Bulgaria, Colombia, Rusia e Suráfrica.



pensións. Pola contra, os sectores máis “transparentes” son a agricultura, a pesca e a
manufactura lixeira». unha das cuestións máis significativas contidas no informe é
a proposta de «asegurar que hai prohibicións expresas para a dedución fiscal dos
pagamentos por subornos nas rexións fiscais autónomas de Navarra e [o] País Vasco».
Ao parecer, na norma foral sobre o imposto de sociedades en Guipúscoa contense
expresamente esa prohibición de deducibilidade dos subornos.

2.2. A infratributación e os paraísos fiscais

Segundo a organización Christian Aid (citado en Rede pola Abolición da Débeda
Externa e a restitución da Débeda Ecolóxica, 2008), América Latina e o Caribe deixan
de recadar case cincuenta mil millóns de dólares pola evasión de impostos das
empresas transnacionais que operan na rexión; e a devandita cifra ascende a cento
sesenta e mil millóns para o conxunto dos países pobres, de acordo coa Rede pola
Abolición da Débeda Externa e a restitución da Débeda Ecolóxica (2008, p. 2).
Trátase dunha fraude masiva que se ve facilitada pola existencia dos paraísos fiscais. 

Segundo un estudo de 2012 sobre os paraísos fiscais da Tax Justice Network (Henry,
2012; hai un resumo do informe en Burch, 2012), no ano 2010 o importe investido
en máis de oitenta xurisdicións offshore (extraterritoriais), é dicir, opacas e case
totalmente libres de impostos, oscilaba entre vinte e un e trinta e dous billóns de
dólares. Ao redor dun terzo da cifra total proviña de cento trinta e nove países de
baixo ou mediano ingreso; o 61% restante correspondeu a un grupo de dez países
que incluía o Brasil, México, Venezuela e a Arxentina6. Porén, entre as xurisdicións
opacas tamén se atopan países europeos como Suíza, Austria ou Luxemburgo, e varios
estados dos Estados unidos como Delaware ou Wyoming. Estas cifras abranguen só
os activos financeiros, sen calcular outro tipo de investimentos como por exemplo en
ouro, bens raíces, iates etc., polo que o informe considera que os seus cálculos
subestiman a realidade.

A mesma oCDE recoñecía nun informe de 2010 (oCDE, 2010, p. 6) que os centros
financeiros offshore supoñen unha importantísima fonte de perdas fiscais para os
países en desenvolvemento. Aínda que son difíciles de cuantificar, este informe
recolle que a maioría das estimacións indican que superan o nivel das axudas recibidas
por eses países, algo inferior a cen billóns de dólares estadounidenses ao ano.
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6 No fundamental, fálase de rendas financeiras acumuladas dende os anos setenta do pasado século polas elites
privadas destes países.



A existencia dos paraísos fiscais ten consecuencias moi graves sobre as realidades
financeiras, económicas, sociais e ambientais do planeta7. A fraude fiscal asociada
diminúe os ingresos dos estados, tanto do sur como do norte, alén de que contribúe a
exacerbar a competencia fiscal entre os estados, premendo á baixa a tributación dos
ingresos e capitais máis móbiles. As empresas transnacionais, así como tamén as
persoas de ingresos altos, benefícianse das modificacións lexislativas á baixa
adoptadas por moitos países para seren «atractivos» fiscalmente, o que motiva a
redución dos ingresos públicos e, con iso, a baixa cobertura e intensidade das
prestacións sociais.

o branqueo de diñeiro asociado aos paraísos fiscais favorece o desenvolvemento da
delincuencia e a rendibilización das operacións criminais que teñen aspectos
financeiros (corrupción, droga, proxenetismo e trata de brancas, entre outras), como
declaraba nunha entrevista que lle fixemos o 11 de decembro de 2012 Roberto
Velasco (entrevista persoal), catedrático de Economía da uPV/EHu, segundo o cal
un de cada tres ou catro euros ten esa orixe criminal. Ademais, os paraísos fiscais
incrementan a inestabilidade e a opacidade financeiras, xa que os capitais que non
pagaron impostos e non se atopan suxeitos a ningún tipo de control están dispoñibles
para practicar a especulación, como se acredita polo feito de a maioría dos fondos de
alto risco (hedge founds) se domiciliaren en paraísos fiscais. os seus investimentos
en débeda pública dos mercados emerxentes, á súa vez, dan lugar ás espirais de
débeda destes mercados8. Todas estas consecuencias contribúen en conxunto a un
acrecentamento das desigualdades.

En 1998, a oCDE elaborou unha listaxe de corenta e sete territorios que constituían
paraísos fiscais; após unha redución progresiva en 2007, xusto ao inicio da crise
financeira, a devandita listaxe limitábase a tres territorios. Na reunión do G20 que tivo
lugar en Londres o 2 de abril de 2009 mantívose a idea de utilizar as listaxes da oCDE
para combater os paraísos fiscais e chegouse a considerar prohibir a circulación do
capital polos países que figurasen nelas (Neue Zurcher Zeitung, 7/8 de marzo de 2009;
citado en Guex, 2012, p. 88).

Nese momento había tres listaxes: unha listaxe negra para os territorios declarados
non cooperativos; unha listaxe gris que incluía os territorios pouco cooperativos, que
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7 No tocante ás consecuencias dos paraísos fiscais e o seu tratamento pola oCDE e o G20 seguimos a Gourguechon
(2011) e Zabalo (2012).
8 Véxanse as actuacións do «fondo voitre» Elliot Associates no Perú, a Arxentina e Panamá, nun interesante artigo
de De Sagastizábal (2012).



non asinaran cando menos doce acordos de información conforme ás normas da
oCDE; e unha listaxe branca con aqueles territorios que asinaran doce ou máis
acordos. o escasamente constritivo da regulación destas listaxes, baseada en tratados
bilaterais en que os estados asinantes se comprometen a intercambiaren informacións
que son verosimilmente pertinentes, trouxo consigo que os estados que figuraban na
listaxe negra manifestasen que se comprometían a subscribir tratados bilaterais de
intercambio de informacións fiscais, adoito con outros paraísos fiscais, de forma que
tal listaxe se baleirou rapidamente.

A inclusión ou exclusión da listaxe gris resultou do acordo entre os Estados unidos,
China e o Reino unido, que promoveron a exclusión dos seus principais territorios
off shore (Hong-Kong, Macao, Singapur, as illas anglonormandas etc.), mais insistiron
na inclusión dos paraísos fiscais da vella Europa (Mónaco, Andorra, Liechtenstein,
Suíza). Esa disputa entre paraísos fiscais existe sobre o «mercado» do diñeiro negro,
que abrangue enormes masas financeiras e cuxas fontes de beneficio son así mesmo
moi importantes.

o caso de Suíza é paradigmático da devandita disputa e dos límites das cesións á
transparencia fiscal (véxase o detalle en Guex, 2012). A unión de Bancos Suízos
viuse sometida a fortes presións do Goberno dos Estados unidos, que mesmo chegou
a ameazala con accións penais, para que lle entregase unha listaxe de miles de
defraudadores. Paralelamente os gobernos de Francia e Alemaña conseguiron listaxes
de defraudadores en Suíza e Liechtenstein. Ante esa situación, as autoridades suízas
aceptaron entregar unha importante relación de defraudadores aos Estados unidos e,
por outra parte, negociaron con trinta estados novos convenios que eliminan a
distinción entre fraude e evasión fiscal que fora o eixe da política de segredo bancario
característica de Suíza. Porén, como apunta Guex (2012, p. 90), en Suíza segue a
manterse o segredo bancario, xa que continúa existindo a distinción entre evasión e
fraude fiscal (soamente este último está perseguido), e Suíza non aceptou a principal
reclamación da uE de intercambio automático de información fiscal. De feito, os
fondos provenientes do estranxeiro depositados en Suíza aumentaron nos últimos
anos.

A evolución posterior ao cumio do G20 no tratamento e a realidade dos paraísos
fiscais foi decepcionante, pois viuse determinada en boa medida polas contradicións
e os diferentes intereses dos estados do G20. En particular, a metodoloxía de listaxes
da oCDE serviu para «branquexar» os paraísos fiscais, cuxo número se reduciu: logo
da sinatura de setecentos convenios bilaterais (dos 29 161 posibles), en xaneiro de
2012 só cinco pequenos territorios están declarados como non cooperativos. o
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problema é que as listaxes da oCDE son usadas como criterios de referencia pola
xeneralidade dos actores públicos e privados para determinar se realizan ou non
investimentos en paraísos fiscais, o que permite a bancos e empresas transnacionais
manteren depósitos en territorios con evidente opacidade fiscal, mais que escapan á
súa inclusión nas citadas listaxes.

No estudo de Eurodad (2012) afírmase que os cincuenta principais grupos europeos
teñen de media unha filial de cada cinco en paraísos fiscais. No Estado español esa
porcentaxe é moito máis elevada: segundo o observatorio de Responsabilidade Social
Corporativa (2012, p. 50) é unha práctica de trinta das trinta e cinco grandes empresas
do índice bolsista Ibex 35, ningunha das cales desagrega a información relativa ao
pagamento de impostos nos países en que están presentes; a listaxe está encabezada
polo Banco Santander, con cincuenta e cinco filiais situadas en paraísos fiscais. En
España o criterio delimitador dos paraísos fiscais é a súa inclusión nunha listaxe que
figura no Real decreto 1080/1991, do 5 de xullo, que comprendía inicialmente corenta
e oito territorios. En 2003 ese real decreto foi modificado polo Real decreto 116/2003,
do 31 de xaneiro, no sentido de excluír os países que asinasen con España un acordo
de intercambio de información en materia tributaria. En efecto, o art. 2 do Real
decreto 1890/1991, na versión establecida polo Real decreto 116/2003, establece o
seguinte:

«os países e territorios (...) que asinaren con España un acordo de intercambio de información
en materia tributaria ou un convenio para evitar a dupla imposición con cláusula de
intercambio de información deixarán de ter a consideración de paraísos fiscais no momento
en que tales convenios ou acordos entren en vigor».

Grazas aos dous procedementos descritos na norma citada para escapar á
consideración de paraíso fiscal, tivo lugar unha redución substancial da listaxe de
paraísos fiscais, que a inicios de 2012 abranguía trinta e cinco aproximadamente; a
mediados de 2011 o Estado español subscribira noventa e cinco convenios para evitar
a dupla imposición. Este criterio permite que as empresas transnacionais eviten o
pagamento de impostos nos países onde xeran o beneficio sen por iso incumpriren
ningún precepto legal. Por iso, o observatorio de Responsabilidade Social
Corporativa (2012) sinala que o feito de que se subscriban acordos sobre intercambio
de información fiscal non debía ser suficiente para lle retirar a condición de paraíso
fiscal a un país.

A escasa ou nula determinación do Goberno español á hora de combater os paraísos
fiscais móstrase no caso do empregado do HSBC, Hervé Daniel Falciani, que
proporcionou ás autoridades francesas os nomes dos evasores de capitais a través do
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Programa Hexagon, que permite desprazar cun só clic fortunas entre Xenebra e Hong
Kong sen deixar pegada numérica. Estivo encarcerado en España e o noso goberno
negociou co Goberno suízo a súa extradición con base nun delito de revelación do
segredo bancario inexistente no ordenamento xurídico español, tras ser derrogado
pola Lei 50/1977, do 14 de novembro, de medidas urxentes de reforma fiscal. Así o
puntualizou a Axencia Tributaria, que lembrou que o art. 31 da Constitución, ao
establecer a obriga de toda a cidadanía de contribuír ao sostemento dos gastos
públicos, limita o alcance do dereito á intimidade e agrega que é indiferente a
regulación do dereito bancario «fóra das nosas fronteiras» (o informe da Axencia
Tributaria recóllese en Romero, 2013).

En agosto de 2012 Esquerda unida formulou nunha pregunta por escrito no Congreso
–e cumpriulle pedir amparo ao presidente do Congreso ante a falta de resposta do
Goberno– se o Goberno pensaba «aceptar a colaboración ofrecida por Falciani á
Xustiza española para descubrir novos defraudadores» e «se ía publicar a listaxe de
defraudadores españois que figuran na “lista Falciani”»; en xaneiro de 2013 ampliou
a pregunta á posible implicación de Iñaki urdangarín, o seu socio Diego Torres e
Cristina de Borbón na trama Falciani.

A Audiencia Nacional decidiu a posta en liberdade de Falciani a finais de 2012,
mentres se tramitaba o procedemento de extradición. Finalmente, quizais polas
urxencias do déficit público, o Goberno español está a defender o uso da información
proporcionada por este enxeñeiro de sistemas sobre as máis de tres mil contas de
españois no HSBC que figuran na súa listaxe, a cal tería permitido xa recuperar máis
de trescentos millóns de euros. os antecedentes non son bos, xa que en 2010 a
Axencia Tributaria avisou con antelación a seiscentas cincuenta e nove grandes
fortunas con depósitos no HSBC (incluídas na listaxe Falciani) para que
«regularizasen» a súa situación mediante o pagamento das recargas por presentación
fóra de prazo e os xuros de mora, co fin de evitaren as sancións pertinentes e unha
posible condena penal. Entre os contribuíntes favorecidos atopábase o presidente do
Banco Santander, Emilio Botín (Cruzado, 2013b), que tiña depósitos sen declarar
desde a década dos corenta do pasado século XX.

En resumo, «o Executivo incumpre as leis españolas que protexen aos que delatan os
delincuentes (a de extradición pasiva e a de prevención do branqueo de capitais) para
satisfacer os intereses dun paraíso fiscal e manter ocultas as identidades dos que
estafaron o conxunto dos contribuíntes» (Bayo, 2012). A práctica das grandes
empresas do Ibex 35 era descrita moi graficamente polo ex fiscal anticorrupción, Luis
Pastor, cando dixo o seguinte: «os paraísos fiscais están no paseo da Castellana»9.
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A consideración de paraíso fiscal determina a obriga de facer constar especificamente
as operacións cos devanditos territorios que excedan de determinados importes ao
ano na declaración da renda ou do imposto sobre sociedades. Tamén poden aplicarse
certas limitacións ou condicións a respecto do desconto de facturas, como por
exemplo a obriga de probar que os servizos efectivamente se prestaron ou que as
transaccións se efectuaron a prezos de mercado. De igual maneira, aos paraísos fiscais
aplícaselles con carácter xeral a chamada «transparencia fiscal internacional», pola cal
se imputan os beneficios dunha sociedade directamente aos seus propietarios ou
beneficiarios económicos. No entanto, esta medida tamén afecta a outras sociedades
de baixa tributación, sen importar se están incluídas na listaxe de paraísos fiscais,
española ou non10.

Noutros casos son os gobernos os que toman a iniciativa de promoveren rebaixas fiscais
ás empresas transnacionais para atraeren os seus investimentos (ás veces inexistentes).
Aí está o caso da política do Goberno da Fronte de Liberación de Mozambique
(Frelimo), de intentar atraer os investimentos das industrias extractivas a ceo aberto
mediante a exención de impostos11. Cando existen, en calquera caso, a imposición é
reducidísima: «un exemplo é a explotación mineira, en Guatemala as compañías pagan
o 1% de regalías, no Perú pagan do 1% ao 3% de regalías e na Arxentina até o 3%. Así,
a extracción dos recursos naturais dun país non achega riqueza ao estado onde se
desenvolve» (entrevista persoal a Pedro Ramiro e Erika Gonzalez, de oMAL).

As medidas de incremento da fiscalidade ás empresas transnacionais do sector
enerxético e mineiro adoptadas por algúns gobernos latinoamericanos, sinaladamente
o de Bolivia12, reciben o apoio de varios sindicatos vascos, en que son salientables as
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9 As tramas de fraude fiscal levan funcionando con impunidade desde hai décadas. Recentemente, coa operación
Emperador, púxose de relevo a relación dunha macroorganización criminal chinesa localizada no Estado español
coa multinacional da evasión fiscal dirixida polo cidadán belga François Leiser, que leva dedicándose longo tempo
a que as grandes fortunas non paguen impostos mediante a conversión de cantidades millonarias de contas radicadas
en Suíza en billetes pequenos que se entregan en man aos seus clientes. Pois ben, Leiser tiña antecedentes por tráfico
ilegal de divisas en España desde 1977 e foi tamén detido en Bélxica en 1986, mais ao parecer as súas operacións
non se interromperon. Véxase a crónica de Ceberio (2012).
10 Información proveniente da web Paraísos-Fiscales.info, co seguinte enderezo: <http://tinyurl.com/8dc6ubl>.
11 A eliminación da imposición vai acompañada da «oferta de docilidade (polas boas ou polas malas) das poboacións
que están a ser afectadas» (De Sousa Santos, 2012).
12 Segundo a organización Christian Aid, o aumento da imposición sobre a extracción de hidrocarburos ás
transnacionais desde o 25% ao 50% efectuado polo Goberno de Evo Morales trouxo consigo unha elevación de dous
mil a case tres mil millóns de dólares da recadación por este concepto. Iso permitiu atender necesidades sociais
urxentes a través da instauración da chamada «Renda Dignidade», que concede unha prestación de trescentos trece
dólares anuais aos maiores de 60 anos, fronte aos douscentos trinta e cinco dólares que recibían anteriormente os
maiores de 65 anos (Rede pola Abolición da Débeda Externa e a restitución da Débeda Ecolóxica, 2008, p. 3).



opinións que sinalan «as campañas de difamación e criminalización a que somete os
mandatarios de Bolivia, Venezuela ou o Ecuador a dereita mediática europea e en
cada un dos seus países (xa que os donos dos medios de comunicación son os mesmos
aquí e alí)» (entrevista persoal a Igor urrutikoetxea, do sindicato LAB). Doutra parte,
a elevación da recadación impositiva é considerada insuficiente por algúns sectores
do movemento sindical boliviano, que precisan que, por exemplo, a empresa Repsol
mantivo intacta a súa taxa de beneficio debido á elevación dos prezos do cru
(entrevista persoal a Vladimir Mendoza, da Federación Departamental de
Cochabamba de Traballadores en Educación Secundaria).

En definitiva, como sinala na súa entrevista o profesor Letamendia (entrevista persoal)
son as empresas máis ricas e de máis mobilidade –entre as que obviamente están as
transnacionais– as que poden volverse contribuíntes virtuais e eludir o fisco, mentres
que as subas de impostos recaen sobre as pequenas e medianas empresas; e iso
mentres que as transnacionais «xogan as cartas gañadoras: optimizan a creación de
infraestruturas, reciben subvencións, minimizan os impostos e externalizan os custos
do desemprego».

A eliminación de impostos derivada de tratados de libre comercio pode ter como
efecto non só a redución dos ingresos fiscais do estado, senón tamén a desaparición
da protección ás producións locais: ese o caso (sinalado na entrevista persoal que se
lle fixo por P. Ramiro e E. González-oMAL) do Tratado de Libre Comercio entre os
Estados unidos, América Central e a República Dominicana (DR-CAFTA, pola sigla
en inglés), que eliminou boa parte dos impostos ás importacións e/ou exportacións
grazas ao sistema de desgravación arancelaria recollido nel. Iso mentres que o
Salvador non conta cunha lexislación sólida e eficaz de barreiras non arancelarias ao
comercio, de xeito que os aranceis eran súa única protección ante unha invasión de
exportacións doutros países.

Por outra banda, tal como se sinala na entrevista citada, os gobernos latinoamericanos
de esquerda teñen optado até a data non pola confrontación directa co capital
transnacional, senón por unha relación de asociación táctica coas compañías
multinacionais, sobre todo nos sectores da minaría e os hidrocarburos. Esa política de
fomento das explotacións mineiras e hidrocarburíferas con participación das empresas
transnacionais está motivada, sen dúbida, pola vontade de obter ingresos para
financiar o imprescindible aumento do gasto social en educación, sanidade e rendas
para as persoas sen recursos etc., así como nas infraestruturas que permitan un
desenvolvemento alternativo.
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Como apuntan Ramiro e González (entrevista persoal), esa orientación «está a xerar
fortes tensións entre os gobernos de Bolivia e Ecuador e os sectores populares e
indíxenas que uparon eses mesmos gobernantes ao poder». Parece que poden significar
un cambio de tendencia nesta política as decisións do Goberno boliviano de maio e
decembro de 2012 de expropiar a firma Transportadora de Electricidad, filial de Red
Eléctrica de España, e catro pequenas filiais da multinacional de orixe vasca Iberdrola
(a través do hólding Iberbolivia de Inversiones, en que participan tamén multinacionais
do sector enerxético como General Electric e financeiras como Mission Funding e
Structure Finance, asociada ademais nunha das filiais ao Banco de Santander)
respectivamente, con base no sobreprezo que cobraban pola subministración eléctrica
na zona rural. Desta forma, o sistema de servizos eléctricos queda integramente
nacionalizado e xestionado pola Empresa Nacional de Electricidad.

Para corrixir as prácticas fraudulentas sería necesario adoptar medidas como as
recollidas no citado informe Eurodad (2012), que obriguen as empresas transnacionais
a publicaren as súas contas de información por cada país separadamente, o que
«contribuiría a estimular o debate público sobre os resultados das administracións
fiscais e igualmente sobre a eficacia das lexislacións fiscais nacionais, en particular
na materia das exencións fiscais e da fixación dos prezos de transferencia». Así
mesmo, requiriríase a adopción de medidas tales como as sinaladas por Gourguechon
(2011), algunhas das cales se indican a continuación:

– Inverter a carga da proba, de forma que sexan os utilizadores de recursos xurídicos
complexos e dos paraísos fiscais os que teñan que estar obrigados a mostrar o uso que
fan destes mediante a presentación das súas contas.

– Establecer unha listaxe negra consolidada dos territorios de risco sobre a base da
totalidade dos criterios (fiscal, bancario, xudicial, branqueo, inestabilidade financeira
etc.).

– Poñer fin ás sociedades pantalla.

– Considerar nulas as transferencias de fondos provenientes de territorios que figuren
na listaxe negra.

– Esixir de cada territorio que se comprometa no acordo multilateral de transparencia
que manteña un ficheiro das contas bancarias abertas nos bancos domiciliados, de
forma que o seu incumprimento dea lugar á súa inclusión na listaxe negra.
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– Instaurar un intercambio automático de informacións fiscais e bancarias (e non
soamente caso por caso como establecen as normas da oCDE.

– Intensificar a cooperación internacional.

– Poñer en práctica impostos globais.

– Reforzar as sancións contra a criminalidade económica, financeira e fiscal.

Frecuentemente expuxéronse como razóns da asociación da uE aos centros offshore-
paraísos fiscais as da posición subordinada das súas economías de feble poboación e
recursos (agás Suíza) ou o atraso económico dos territorios de ultramar. Con todo,
fronte a tales explicacións simplistas hai que convir con Hernández Vigueras (2008,
p. 39) en que o verdadeiro motivo consiste na doutrina política predominante desde
finais dos oitenta, a cal, ao abeiro do europeísmo, minimizou a regulación estatal a
favor da integración financeira e suprimiu as trabas para os movementos de capitais,
incluídos os extracomunitarios, de xeito que se abandonou na práctica a idea da
harmonización fiscal. Todo iso conduciu a reforzar a competencia fiscal e financeira
como elementos de atracción para os investimentos, tanto produtivos como
financeiros.

En decembro de 2012, o comisario europeo de Fiscalidade e Loita contra a Fraude
Algirdas Šemeta sinalou que a uE perde un billón de euros pola fraude e a evasión
fiscal, cifra que segundo precisou equivale a «2000 euros por cidadán europeo.
Trátase dunha perda escandalosa de diñeiro público... e dun ataque ao principio
fundamental de xustiza». Para promover a loita contra estas prácticas fraudulentas, a
Comisión anunciou dúas recomendacións no curto prazo, a primeira das cales
propugna a loita contra os paraísos fiscais a través da creación de listaxes como as
antes mencionadas; a segunda, pola súa vez, refírese á fiscalidade das empresas
transnacionais. A Comisión sinalou o risco de dúmping fiscal, que efectivamente
practicaron os estados membros, consistente en rebaixar a tributación das sociedades
e das rendas de capital como instrumento de atracción para as grandes empresas.
Neste sentido, Algirdas Šemeta manifestou o seguinte: «é perfectamente aceptable
que os estados membros loiten por ter un sistema fiscal competitivo, sempre que o
fagan de forma aberta e xusta»; ao que engadiu que os problemas xorden «cando os
réximes fiscais se deseñan artificialmente para roubar bases impoñibles ou fomentar
a planificación fiscal agresiva». Para iso proponse reforzar o Código de conduta da
uE sobre a fiscalidade das empresas e estendelo ás persoas individuais de rendas
máis elevadas.
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No tocante á primeira recomendación, a Comisión detallou medidas dentro dun plan
de loita contra a fraude e a evasión fiscal, e solicitou aos estados membros que
realicen listaxes negras identificativas dos paraísos fiscais. Así mesmo, a Comisión
propón que se deixen de favorecer nalgúns territorios as empresas estranxeiras que
gozan dunha exención total ou dunha redución considerable dos impostos, ao non
executaren ningún negocio dentro do país que se considera paraíso fiscal; e, para alén
propón elaborar unha listaxe negra propia que supere a da oCDE, que permita a
adopción de medidas contra as xurisdicións non cooperativas en materia de
fiscalidade. En resumo, ademais do limitado destas propostas, que só recollen moi
parcialmente as antes sinaladas, estas teñen un carácter puramente voluntario e quedan
á vontade dos estados membros, que é de temer que reaccionarán sobre a base dos
intereses das empresas e grupos sociais máis poderosos e incumprirán a maioría das
propostas da Comisión.

2.3. A elusión da tributación e a fraude das empresas transnacionais no interior
da UE

Máis tarde aínda que outros estados europeos, e sen dúbida obrigado polas esixencias
da troika canto á redución do déficit e a débeda públicos, o Estado español empezou
a tomar medidas para limitar a súa escandalosa evasión e elusión fiscal mediante a
creación, en novembro de 2012, da oficina Nacional de Fiscalidade Internacional,
destinada especificamente ao control fiscal das empresas transnacionais. Por evasión
enténdese «o incumprimento total ou parcial por parte dos contribuíntes na
declaración e o pagamento das súas obrigas tributarias», mentres que por elusión
fiscal enténdese o uso de medios permitidos pola lei, que ten insuficiencias ou lagoas,
para evitar o pagamento de impostos. Na súa versión internacional, esta última
prodúcese cando concorren dous elementos: a existencia de dous ou máis sistemas
tributarios; e a posibilidade de elección entre eles por parte dos contribuíntes (Velasco,
2012, pp. 219-221). Será ilícita, e, por tanto, ao meu entender non se tratará
propiamente de elusión, senón de evasión fiscal, cando se burlen ou deixen sen efectos
as disposicións das leis de varios estados ou territorios, «valéndose de maquinacións,
artificios, simulacións ou comportamentos análogos con que se fan aparecer como
líquidos os que se sabe que non o son, ou ben, [se] mediante os mesmos
comportamentos e actitudes se evita o pagamento do imposto con prexuízo das
diversas facendas públicas» (Prieto, citado en Velasco, 2012, p. 221).

Segundo o Ministerio de Facenda as transnacionais empregan España para cargar «de
forma esaxerada» gastos suxeitos a dedución fiscal, mentres que declaran os
beneficios noutros países con impostos máis baixos como Irlanda, Luxemburgo ou
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Suíza, ou mesmo en paraísos fiscais. Sete grandes multinacionais tecnolóxicas
(yahoo, Apple, Google, Facebook, Microsoft, eBay e Amazon) cuxa cifras de vendas
total foi de case trescentos dez millóns de euros só en 2011, pagaron menos de nove
millóns de euros de impostos13. Entre as medidas propostas polo Ministerio de
Facenda prevese a limitación dos gastos financeiros deducibles, usados en ocasións
para rebaixar a factura fiscal a pesar de se tratar de custos asociados a préstamos
concedidos noutros países. Até a data a normativa do imposto sobre sociedades incluía
un amplo catálogo de deducións de gastos fronte a outros países que priorizan a
tributación reducida dos ingresos. utilizando ao seu favor estas diferenzas normativas,
as transnacionais declaran os seus ingresos nos países con tipos máis reducidos, á
vez que deducen gastos nas filiais españolas (véxase o detalle da estratexia de cada
unha das transnacionais en Sérvulo González, 2012a).

outro caso revelador é o da multinacional petroleira Exxon, segunda empresa mundial
polo seu valor de capitalización en bolsa e terceira por facturación, que pechou en
España a filial Exxonmobil Spain. A través desta filial, que contaba cun só
empregado, Exxon usaba a técnica fiscal do réxime de entidades de tenza de valores
estranxeiros (ETVE) –cuxo obxectivo teórico é evitar a dupla imposición
internacional, mais que en moitos casos permite non tributar nin no país de orixe nin
no de destino14– para non tributar polos miles de millóns de euros de beneficios que
obtiña (dezaseis mil trescentos millóns entre 2008 e 2011) dunha sociedade de carteira
de Luxemburgo, os cales se traspasaban desde a filial española aos Estados unidos.
A transnacional acordou que Exxonmobil Spain fose absorbida por Exxon Mobil
Luxembourg Investments, empresa holandesa, por considerar que a normativa fiscal
holandesa é aínda máis favorable que a española e que serve como camiño cara aos
paraísos fiscais (Jiménez, 2013).
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13 Segundo o presidente de inspectores de Facenda do Estado, a agudización da elusión fiscal das transnacionais do
sector tecnolóxico e, especialmente, dos servizos pola internet, facilítase polas características da rede e a falta de
regulación destes servizos en materia fiscal, xa que «moitos dos convenios de dupla imposición foron redactados hai
anos, cando internet era algo descoñecido» (Pérez Boga, 2012).
14 A través de prácticas como o subhólding (a ETVE é accionista doutro hólding que á súa vez posúe filiais en paraísos
fiscais) ou a subcapitalización (por exemplo, a filial española paga fortes intereses polos seus investimentos que se
apuntan como gastos deducibles que restan impostos a outras firmas do grupo). A posibilidade de empregar este
réxime para aforrar impostos, que está a ser agora recoñecida pola Axencia Tributaria, era xa analizada por unha
consultora en 2004 nos seguintes termos: «o réxime das ETVE resulta especialmente atractivo para os non residentes,
por canto os beneficios das súas filiais con actividade empresarial non tributarán en España, así como tampouco a
posterior distribución dos dividendos aos seus socios, agás no caso de seren socios residentes en países paraísos
fiscais. Ademais, a importante rede de convenios internacionais con que conta España mellora, aínda máis, a
tributación deste tipo de operacións» (P&A Consultores Departamento Tributario, 2004).



No caso de Irlanda, o art. 7 do Convenio entre o Reino de España e Irlanda para evitar
a dupla imposición e previr a evasión fiscal en materia de impostos sobre a renda e
as ganancias de capital, subscrito o 10 de febreiro de 1994 e en vigor desde o 27 de
decembro de 1994, establece no seu punto 1:

«os beneficios dunha empresa dun estado contratante só poden someterse a imposición nese
estado, a non ser que a empresa realice a súa actividade no outro estado contratante por medio
dun establecemento permanente situado nel. Se a empresa realiza a súa actividade da devandita
maneira, os beneficios da empresa poden someterse a imposición no outro estado, mais só na
medida en que poidan atribuírse a ese establecemento permanente».

o 15 de marzo de 2012 o Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC)
desestimou a reclamación económico-administrativa contra unha liquidación do
imposto sobre a renda de non residentes formulada pola filial irlandesa da empresa
informática Dell, Dell Products, no nome da cal se facturan os produtos que Dell
vende en España, ao entender que ten unha presenza «substancial e significativa» no
territorio do Estado español como para considerarse que se atopa establecida
permanentemente. o TEAC lembrou que, segundo a Sentenza do Tribunal Supremo
do 8 de outubro de 2009, o establecemento permanente se configura «como o
conxunto de principios e criterios que permiten cualificar determinadas actividades
económicas como especialmente vinculadas co territorio en que estean situados, o
que lle permite ao estado fonte gravar tales rendas, na medida en que resulten
atribuíbles ao establecemento permanente (...). A idea básica é a existencia dunha
organización que xestiona unha actividade nun lugar fixo de actividade, de negocios,
unha instalación, unha sede operativa, a través de a cal unha empresa non residente,
sen constituír unha sociedade mercantil con personalidade xurídica propia, opera
habitualmente noutro estado». Desta forma resólvese en contra da pretensión de Dell
de que a súa filial tributase en Irlanda, baseándose en que a filial é unha mera
comisionista.

A detallada e importante resolución do TEAC confirma o informe da Axencia
Tributaria española segundo o cal Dell Products, directamente e mediante
subcontratas, presta un amplo abano de servizos que «exceden do carácter
simplemente preparatorio e auxiliar», e que inclúen desde a promoción comercial até
a atención posvenda, a mercadotecnia, a xestión de pedidos e a loxística, nos termos
do informe da Axencia Tributaria «sen ter persoal nin instalacións propias en ningún
dos países en que vende». Segundo o TEAC, «a realidade acreditada pola inspección
é que X, L. utiliza en España unha complexa organización empresarial que constitúe
un asentamento operativo abondo substancial e significativo como para ser
considerado establecemento permanente». A resolución do TEAC tamén inclúe que
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para que un negocio baseado na internet tribute en España non se require que exista
un servidor permanente operado directamente pola empresa, senón que é suficiente
con que dispoña de persoal dedicado á páxina web destinada ao mercado español,
polo que desestima a alegación da empresa sobre unha interpretación homoxénea da
oCDE sobre o comercio electrónico, por considerar que tanto España como Portugal
formularon reservas ao modelo de convenio sobre ese comercio15.

En novembro de 2012 o Grupo Parlamentario Socialista presentou unha proposición
non de lei sobre «un plan de acción para asegurar o cumprimento das obrigas fiscais
das empresas multinacionais. o devandito plan recollerá medidas eficaces para
erradicar a evasión fiscal que se poida producir mediante a utilización, por parte das
empresas multinacionais, de técnicas de enxeñaría fiscal para trasladar a outros países
os beneficios que se produzan en España. Así como unha estimación do que
representa esta evasión con relación ao total da recadación»16. Segundo o presidente
da Asociación de Técnicos do Ministerio de Facenda, «o pagamento medio efectivo
de impostos das empresas que en España facturan máis de 180 millóns de euros anuais
apenas chega ao 20%, mentres que as de máis de 1000 millóns de ingresos tributan
menos do 17% (o tipo nominal de sociedades é o 30%)» (Cruzado, 2013b). Así
mesmo, destaca que «o 71,8% da evasión fiscal a Facenda procede de grandes
corporacións e patrimonios, cunha perda en ingresos ao ano de máis de 42 000 millóns
de euros para as arcas públicas» (Cruzado, 2013b).

o problema que suscita esta iniciativa e outras similares emprendidas en Francia (que
levantou actas a Google en que reclama até mil millóns de euros en impostos)17 e no
Reino unido é que, como sinala Prats (2012), a maioría dos mecanismos utilizados
para evitar pagar impostos nos países en que as empresas transnacionais operan son
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15 A resolución publicada do TEAC non explicita o nome da multinacional nin das súas filiais, nin o país da sede da
súa filial. Esa información obtívose do artigo de Ferrer (2013). o autor considera que esta resolución pode ser
relevante para outras transnacionais de tecnoloxía e comercio electrónico.
16 A Proposición 000500, asinada por Pedro Saura e Eduardo Madina, foi publicada no Boletín Oficial do Congreso
dos Deputados do 21 de decembro de 2012.
17 A reclamación do Goberno francés concluíu cun acordo de conformidade co cal Google aboará sesenta millóns á
prensa francesa en concepto dun fondo de axuda á dixitalización, destinado á prensa de información xeral. Ao parecer
ese acordo podería vir seguido doutros semellantes noutros países (véxase Mora e Peces, 2012). Porén, Google
conseguiu pagar só o 5% polos seus beneficios obtidos fóra dos Estados unidos durante 2012 (uns trescentos vinte
millóns de euros por cinco mil novecentos oitenta millóns de beneficios), e considera que as actuacións dos estados
apenas repercutirán nos impostos para pagar (Jiménez e Pozzi, 2013). é probable, ademais, que sexa os estados máis
poderosos os que logren atraer a maior parte desa tributación.



legais. Trátase do que no ámbito da oCDE se denomina «prácticas de planificación
fiscal agresiva» das multinacionais, que empregan as diferenzas nas lexislacións
nacionais para eliminaren ou reduciren de maneira significativa a tributación. As
transnacionais teñen o tamaño e a capacidade financeira suficiente para contrataren
equipos de avogados e especialistas financeiros que explotan as lagoas e contradicións
legais que existen no ámbito nacional e, especialmente, no plano internacional. E por
que se mantén unha normativa que se mostra ineficaz? Aínda que non haxa unha
única razón, un factor moi evidente é que, como precisa o mesmo autor (Prats, 2012),
os grandes grupos de poder financeiro invisten grandes cantidades de diñeiro en
financiaren as campañas electorais nos Estados unidos ou o Reino unido, co cal
logran o mantemento de leis que lles sexan favorables. Segundo o , empresas como
Deloitte ou KPMG redactan borradores de lei que responden aos seus intereses e aos
dos seus clientes.

A inicios de decembro de 2012, a Comisión Europea, simultaneamente coas propostas
sobre os paraísos fiscais, recomendoulles aos estados membros introduciren nos seus
sistemas fiscais unha cláusula antiabuso, co obxectivo de impedir que as empresas
transnacionais utilicen as diferenzas impositivas entre os estados para eludiren o
pagamento de impostos. Esa cláusula debería permitir que os estados da uE obriguen
as devanditas empresas a tributaren conforme ás súas actividades económicas reais,
de forma que se evite a planificación fiscal agresiva a que alude a oCDE, consistente
no respecto formal da lexislación (o que nin sequera acontece sempre) que se
aproveita dos tecnicismos e lagoas desta para «evitar o pagamento do que
equitativamente lles corresponde». A Comisión suxire tamén que os países europeos
reforcen os seus convenios de dupla imposición para impedir os supostos de dupla
imposición fiscal internacional, é dicir, que as empresas declaren en dous países, co
risco evidente de que as carencias de supervisión desta ferramenta poden xerar non
pagamentos por parte das empresas, risco que no Estado español é manifesto polas
insuficiencias da Administración tributaria, sobre todo cando se trata do control das
grandes empresas multinacionais.

Na reunión do G20 que tivo lugar en México en novembro de 2012 acordouse
encargarlle á oCDE a elaboración dun informe sobre os abusos fiscais das
transnacionais, de forma que no seguinte cumio do G20 en febreiro do 2013 se
propuxesen medidas de harmonización fiscal para poñer couto a esas prácticas. Porén,
o escepticismo sobre a vontade real de chegar até o final nestas propostas é case
obrigado. Ao fin e ao cabo son debidas, en proporcións diversas, á necesidade urxente
dos estados de aumentaren os seus ingresos para lle faceren fronte ao aumento da
débeda pública e aplacaren a indignación social crecente polo aumento das
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desigualdades18, isto é, a diferenza de tratamento fiscal entre a maioría asalariada e
as grandes fortunas e as grandes empresas transnacionais19 e o recorte dos gastos
sociais. Isto cando os estados da uE se serviron da fiscalidade continuada e
sistematicamente como elemento de competencia para atraeren cara aos seus
territorios as empresas transnacionais, algo en que segundo os expertos fiscais
«España é unha xogadora máis desta partida. Nas dúas últimas décadas aprobou
solucións fiscais atractivas para atraer investimento», ao que se engade como exemplo
que o réxime fiscal canario «é case tan beneficioso como o irlandés»20. Esta política
está sendo consolidada polo Tribunal de Xustiza das Comunidades Europeas (TXCE),
que, aínda que inicialmente non tiña competencia sobre a fiscalidade directa, se
baseou nas liberdades económicas e a libre competencia recollidas nos tratados da uE
para «desarmar os estados membros fronte a esas estratexias de evasión fiscal»
(Supiot, 2011, p. 52).

A tributación das sociedades de investimento de capital variable (SICAV) constitúe
outra reveladora manifestación da contribución da uE á desfiscalización das grandes
fortunas, que en moitos casos corresponden a dirixentes e grandes accionistas dos
bancos e empresas transnacionais. Como é sabido, as operacións que efectúan as
SICAV tributan ao 1% no imposto sobre sociedades. Á súa vez os accionistas21

tributan polas plusvalías obtidas, provenientes da repartición de dividendos ou do
incremento de valor cando se vendan as accións, ao tipo establecido para as rendas
de capital en España. Desde o 1 de xaneiro de 2012, as rendas de capital tributan ao
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18 Segundo o estudo da revista Forbes de 2013 o número dos milmillonarios aumentou en douscentos dez, de xeito
que se sitúa na cifra de mil catrocentos vinte e seis; así mesmo o seu patrimonio tamén se acrecentou en oitocentos
mil millóns de dólares, até chegar a 5,4 billóns de dólares. Mentres tanto, segundo o informe da FAo sobre o bienio
2010-2012, un 12,5% da poboación mundial, arredor de oitocentos setenta millóns de persoas, pasa fame; iso, a pesar
do cambio de criterios que deixa fóra da categoría de famentos a millóns de persoas que anteriormente si eran
consideradas como tales (Iglesias, 2013).
19 Así, no Reino unido xurdiu un movemento cidadán contra recortes, uK uncut, que está a organizar protestas
contra a elusión fiscal de empresas transnacionais tales como Amazon, Google ou a cafeteira Starbucks. Entre outras
reivindicacións, uK uncut reclamou a conversión de locais desta última empresa en gardarías e centros sociais cun
éxito parcial, xa que Starbucks anunciou que aumentará o pagamento de impostos (Sérvulo González, 2012).
20 Declaracións de Javier Fernández Cuenca, socio do bufete de avogados Pérez-Llorca e profesor do IE Business
School, recollidas en Sérvulo González (2012).
21 Cen accionistas, como mínimo, que agrupen un capital mínimo de dous millóns catrocentos mil euros. é notorio
que en moitos casos ese número de accionistas non se corresponde coa realidade, xa que se trata de parentes e
empregados do accionista principal ou da súa familia máis próxima, limitándose os primeiros a «poñer o nome» ou
moi pequenas cantidades. Así, na SICAV Morinvest, xestionada polo BBVA, participa a financeira Alicia Koplowitz;
en Allocation, Rafael del Pino, de Ferrovial; en Kepren, José Manuel Entrecanales; en Soandres de Activos, Rosalía
Mera e Amancio ortega, de Inditex. Tamén participan nas SICAV a Conferencia Episcopal e os arcebispados de
Astorga e oviedo.



tipo fixo do 21% os primeiros seis mil euros anuais; ao 25% entre seis mil e vinte e
catro mil euros; e ao 27% a partir de vinte e catro mil euros. os tipos son inferiores
nos tres territorios históricos da Comunidade Autónoma do País Vasco: en Biscaia e
Álava, o 20% para rendas de até dez mil euros e o 22% polo que exceda desa
cantidade; en Guipúscoa, o 20% até catro mil euros e o 23% a partir desa cifra (foron
aumentados para o 2013: 21% até mil cincocentos euros; 23% entre mil cincocentos
e dez mil euros; e 25% para as rendas superiores aos dez mil euros). unha clara
mostra de como as potestades normativas que o Estatuto de autonomía e o Concerto
económico atribúen ás deputacións forais frecuentemente non se exercen para
aumentar a progresividade impositiva.

A gran vantaxe de investir a través dunha SICAV é que permite diferir o pagamento
destes tributos ao momento da retirada das cantidades investidas nela. Ademais, os
accionistas das SICAV non só teñen que ser persoas físicas, senón que poden ser
tamén –e adoito son– sociedades, fondos de investimento ou de pensións, ou mesmo
outras SICAV, que poden planificar cando e como tributar polas súas ganancias
patrimoniais. Como sinala o sindicato dos técnicos do Ministerio de Facenda, Gestha
(2012), a diferenza dos pequenos investidores, os grandes patrimonios apenas
reintegran a súa participación, xa que ao controlaren integramente o destino dos
investimentos da sociedade non necesitan utilizar o diñeiro investido na SICAV para
adquiriren unha determinada participación noutra empresa, senón que realizan esa
operación a través da SICAV. Desta forma estes patrimonios multimillonarios non
tributan xamais no IRPF polas devanditas ganancias.

Para evitar ese abuso, Gestha propuxo en repetidas ocasións aos grupos políticos do
Congreso fixar a porcentaxe máxima de participación en cada SICAV entre o 2% e o
5% do seu capital social máximo. Porén, en resposta a unha pregunta parlamentaria
formulada por uPyD, o Goberno manifestou o 26 de decembro de 2012 que non
elevaría a presión fiscal das SICAV para evitar que os seus accionistas trasladen os
seus investimentos a outros países da uE cunha fiscalidade máis favorable, de forma
que «se perdería para España o negocio que xera a administración das 3056 SICAV
radicadas en España, tanto para as sociedades xestoras como para entidades
depositarias».

é certo que a moi favorable tributación das SICAV está estendida a outros países da
uE, nalgún dos cales o tipo é mesmo do 0%, e que isto que favorecería a
deslocalización das SICAV no suposto de reducir ou eliminar os seus privilexios
fiscais. Como sinala un membro de Gestha (Mayo, 2012) as posibilidades de
deslocalización facilítanse pola existencia de paraísos fiscais que non proporcionan
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ningunha información á Facenda española (e, engado, tampouco obviamente ás
facendas das deputacións forais vascas) e cunha opacidade tal «que se descoñece
tanto o importe, os rendementos e, como, non a verdadeira titularidade do patrimonio
alí trasladado». Esta carencia absoluta de harmonización fiscal progresiva, para cuxa
superación ningún dos gobernos españois realizou ningunha proposta na uE, explica
que Luxemburgo, cunha poboación que non supera o medio millón de habitantes,
manteña unha prima de risco similar á de Alemaña e unha débeda pública do 17%
fronte ao 61% de media da uE; iso si, «dos quince mil fondos que se comercializan
en Europa, doce mil están xa comercializados en Luxemburgo», que ocupa «o
segundo lugar na clasificación mundial por volume de activos financeiros
xestionados, administrando un capital de 2,1 billóns de euros, só superado polos
Estados unidos» (Mayo, 2012).

En calquera caso, desde o inicio da crise a fuga de capitais desde España está a medrar
en proporción xeométrica: segundo a balanza de pagamentos que publica o Banco
de España, as saídas de capital de España en investimentos directos, investimentos de
carteira, accións e bonos e outros investimentos sumaron 247 172,7 millóns nos oito
primeiros meses de 2012, o que supón multiplicar por seiscentos vinte as saídas de
capital rexistradas no mesmo período de 2011 (398,1 millóns de euros).

A pesar das súas promesas electorais de poñer couto aos excesos da banca, da que
dicía que era o seu verdadeiro inimigo, o presidente francés François Hollande
tampouco aproveitou a proposta de lei bancaria cuxa tramitación parlamentaria se
iniciou en decembro de 2012 para impedir os paraísos fiscais22.

2.4. Fiscalidade e capital financeiro

Tal como expón Husson (2011, p. 4) seguindo a Marx, a especulación e a
inestabilidade financeira forman parte do funcionamento normal do capitalismo, os
capitalistas activos ou produtivos e rendistas pasivos son indisociables e «a finanza
non é pois nin un parasito nin unha deriva, senón unha compoñente permanente do
capitalismo». Nesa liña argumental, ante a carencia de suficientes oportunidades de
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22 Tampouco se limitan significativamente no proxecto de lei as prácticas especulativas que estiveron na orixe da crise
bancaria en Francia en 2008-2009. Só se regula o chamado o «trading por conta propia», é dicir, a actividade pola
cal os bancos xogan o seu propio diñeiro nos mercados financeiros, que deberá ser realizado por unha filial; e
prohíbese o «trading de alta frecuencia», a actividade controlada por ordenadores que transmiten aos mercados ordes
de compra e venda en nanosegundos. Todo o demais permanece inalterable, incluído o mercado de futuros sobre
alimentos que está na orixe do aumento da fame no mundo polo incremento de prezos que o acompaña. Sobre este
proxecto de lei e o seu contexto, véxase Rosencher e Nathan (2012).



negocio rendible na esfera produtiva, o financiarizamento da economía correspóndese
a un desvío do excedente cara ao «management financeiro e o capital rendista» que
expresa unha contradición entre a concentración do excedente e a súa distribución
(Albarracín e Gutiérrez, 2012, p. 352).

Tanto na Zona Euro (véxase Álvarez Peralta, 2012) como na semiperiferia (véxase
López Calle e Ibáñez Rojo, 2012) e en América Latina (Giraldo, 2012), o
financiarizamento contribúe a fragmentar e desestabilizar a forza de traballo, e é a
fracción transnacional do capital a que emprega o endebedamento e se apropia de
forma monopolista dos dereitos de propiedade e recursos dos países emerxentes e dos
servizos públicos que se privatizan (Albarracín e Gutiérrez, 2012, p. 355). De feito, os
criterios de rendibilidade baseados sobre o valor accionarial teñen por obxectivo
desprazar, en detrimento do traballo e a favor do capital e dos seus propietarios (os
accionistas), a repartición do valor creado no proceso de produción. Para alén, estes
criterios de xestión empresarial utilizan de forma sistemática a ameaza punitiva do
despedimento individual ou colectivo e a «baza persuasiva da implicación, a
autonomía, a realización no traballo e a calidade» (Santos ortega, 2012, p. 128).

o financiarizamento desenvolve así mesmo os fondos de pensión que xestionan en
capitalización o aforro para as pensións dos asalariados, dos fondos que xestionan o
aforro colectivo (mutual funds) e dos fondos especulativos de risco (hedge funds).
Nos países anglosaxóns, en concreto, o crecemento do seu control sobre o capital das
empresas fíxose espectacular, mais tras a súa senda seguen –a diferente ritmo– a
maioría dos países europeos23.

A desregulamentación financeira dos anos noventa impulsou a mobilidade do capital,
a ampliación das marxes de manobra da banca e os seguros, e a disposición de
enormes recursos alleos. Igualmente, facilitou a chamada «banca na sombra», é dicir,
as actividades financeiras que non están cubertas polas regras que rexen os bancos,
como os fondos de cobertura (hedge funds) e os vehículos estruturados de
investimento24. Segundo un informe de novembro de 2012 da Xunta de Estabilidade
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23 A dispersión da propiedade accionarial nos centros financeiros anglosaxóns persegue, entre outros obxectivos,
quebrar o control que exercen as elites nos consellos de administración das grandes empresas europeas e xaponesas,
onde os investidores institucionais aínda non se puideron facer co poder nuclear.
24 A Wikipedia recolle a seguinte definición: «A banca na sombra ou sistema bancario na sombra (en inglés shadow
banking system) é o conxunto de entidades financeiras, infraestrutura e prácticas que sustentan operacións financeiras
que acontecen fóra do alcance das  nacionais. Inclúe entidades como, e vehículos de investimento estruturados (SIV
polas súas siglas en inglés)». Sobre a actitude dos estados cara á banca na sombra, especialmente no caso dos Estados
unidos, véxase Bissio (2012).



Financeira, grupo de traballo creado polo G20, a cifra destes negocios atinxía a finais
de 2011 a cifra de sesenta e sete billóns (millóns de millóns) de dólares, que supera
o capital total de todos os bancos centrais do mundo, os fondos de investimento e os
fondos de pensións combinados; boa parte dese diñeiro está depositado en paraísos
fiscais en investimentos no curto prazo. Por outra banda, o endebedamento masivo
permitiu ás grandes corporacións transnacionais adquirir gran cantidade de activos
reais nos países centrais e emerxentes (Albarracín e Gutiérrez, 2012, p. 351). A
ausencia de control dos bancos centrais sobre as institucións que o xestionan ocasiona
unha grande inseguridade polos riscos de quebra e, con iso, unha tendencia ás entradas
e saídas de capitais.

Esa volatilidade foi un dos factores desencadeantes da crise de 2008. A mencionada
Xunta de Estabilidade Financeira suxeriu a adopción de medidas de control e a súa
inspección polos bancos centrais, cuxa eficacia será escasa mentres a banca offshore
dos paraísos fiscais siga coa regulación absolutamente branda que se sinalou
anteriormente (punto 1.2). Pola súa banda, a uE limitouse até a data a organizar unha
consulta pública en 2012.

As modificacións fiscais das últimas décadas beneficiaron de forma sistemática o
sector financeiro e, máis en xeral, o capital: tipos impositivos máis reducidos para os
rendementos de capital, incremento da fiscalidade indirecta sobre o consumo (IVE)
que exime en boa medida os servizos financeiros25; redución dos tipos do imposto
sobre sociedades e dos tipos aplicables ás rendas máis elevadas; tratamento favorable
ás opcións de compra sobre accións etc. Ademais do seu impacto antirredistributivo,
estes cambios, como sinalou Sanger (2012, p. 117) e recoñeceron mesmo o FMI e a
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25 o FMI sinalou que un imposto do 5% sobre os beneficios e a compensación no sector financeiro sería un axeitado
substituto do IVE. Este imposto sobre as rendas do sector bancario (FAT, na sigla inglesa) gravaría as actividades
financeiras e replicaría o IVE no sector de bens reais (grávanse os pagamentos ou rendas por enriba do límite mínimo
competitivo).
26 os produtos financeiros opacos estiveron na orixe da crise financeira nos Estados unidos en 2007, especialmente
as obrigas de débeda colateralizada (CDo), que empaquetaban as hipotecas subprime con outros produtos de menor
risco. o Goberno estadounidense puxo en práctica unha grande operación de salvamento financeiro dos grandes
bancos á vez que deixaba afundir os pequenos e permitía que máis de seis millóns de fogares perdesen a súa vivenda.
En decembro de 2009, Robert Reich constataba o seguinte: «os cinco grandes bancos que seguen en activo son hoxe
máis grandes, os seus activos e axentes máis ricos, e as súas estratexias para facer grandes apostas co diñeiro dos
demais non son menos arriscadas que antes do desastre». Esta cita recóllese en Fontana (2012, p. 941), quen engade
que, segundo cálculos de MarketWatch, os produtos derivados en poder das entidades financeiras alcanzaban un
valor de douscentos corenta e oito billóns de dólares, moi superior ao anterior á crise. Así mesmo, este autor precisa
que mentres se mantiña a perda continua de postos de traballo e a recuperación económica era máis feble do que se
dicía, segundo a AFL-CIo as retribucións medias dos dirixentes de duascentas noventa e nove grandes empresas
foron en 2010 de 11 358 445 dólares. 



Comisión Europea, unidos ao crecemento do mercado de derivados financeiros
(futuros, opcións, swaps etc.), incentivan a especulación no curto prazo e a asunción
excesiva de riscos polo sector financeiro, e causaron un enorme dano económico e
social pola garantía implícita de que as grandes corporacións financeiras son
«demasiado grandes para quebrar»26.

Até a data, as corporacións financeiras lograron evitar a posta en práctica de figuras
impositivas que graven as transaccións financeiras. Precisamente o enorme peso do
sector financeiro en países como o Reino unido trouxo consigo que o seu goberno se
opuxese á aprobación desas figuras, que poderían dar lugar á obtención dun
financiamento substancial para o desenvolvemento e as necesidades ambientais
mundiais27. En febreiro de 2012, o Instituto de Finanzas Internacionais (IFI), que
agrupa os principais bancos do mundo, opúxose frontalmente ás propostas do FMI de
impoñer dous gravames ao sector financeiro para pagar por futuros rescates e
desincentivar a toma de riscos. un deles consistiría nun imposto que inicialmente
pagarían todas as entidades financeiras por igual e que posteriormente variaría
segundo o nivel de risco asumido por cada unha; os ingresos acumularíanse nun fondo
para custear futuros rescates da banca ou entrarían como ingresos correntes ás arcas
públicas. o segundo imposto gravaría os soldos e bonificacións que pagan as
entidades financeiras, así como os seus beneficios. Así pois, o poder político da banca,
que se exerce non só a través de cárteles como o citado IFI, mais tamén mediante a
presenza xeneralizada de dirixentes bancarios nos gobernos e nas institucións como
a Comisión Europea e o Banco Central Europeo (cuxo presidente, Mario Draghi, foi
vicepresidente para Europa de Goldman Sachs e, escandalosamente, participa nas
reunións dunha institución privada como o IFI) logrou frear as tímidas tentativas de
imposición.

En España, as comunidades autónomas de Estremadura, Canarias e Andalucía
estableceron un imposto sobre depósitos de clientes de entidades de crédito. Pois ben,
en novembro de 2012 o Goberno estableceu un imposto sobre o mesmo obxecto a tipo
cero para evitar que as devanditas autonomías poidan aplicar un propio, dado que
dúas administracións non poden gravar o mesmo feito impoñible; e debeu
compensalas pola perda de recadación, cuxas previsións de ingresos eran, non
obstante, moi limitadas segundo os proxectos de orzamentos para 2013: de trinta e
nove millóns de euros en Estremadura, noventa e seis en Andalucía e trinta en
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27 un imposto do 0,05% sobre todas a transaccións financeiras permitiría recadar entre douscentos mil e seiscentos
mil millóns de dólares ao ano en todo o mundo (Sanger, 2012, p. 118).



Canarias28. un bo exemplo de favores á banca, ao prezo ademais de aumentar o déficit
público.

os grandes bancos españois recorren de forma sistemática ao uso dos beneficios
fiscais, á vez que manteñen unha radical opacidade sobre os seus depósitos en
paraísos fiscais29. Segundo algún estudo, a banca española tería seis mil millóns en
activos en paraísos fiscais, onde aumentan o seu beneficio30, localizados sobre todo
no Caribe (Illas Caimán, Bahamas etc.) e Europa (Jersey, Guernesey, Mónaco,
Xibraltar, Suíza etc.). o BBVA tería máis de dous mil millóns de euros en activos e
obtería vinte millóns de beneficios destes31. Foi obxecto de investigacións e procesos
xudiciais por parte do Banco de España, a Audiencia Nacional32 e o FBI33, en que se
evidenciou a utilización de numerosos paraísos fiscais, con vinte e tres empresas
propiedade ou participadas polo BBVA. o BBVA está asociado co Banco
Clearstream, con que ten contratado o sistema de investimento Vestimacon+.
Clearstream ten a súa sede en Luxemburgo e dedícase ao lavado e encubrimento das
operacións doutros bancos. No ano 2003 iniciouse un proceso contra ese banco en
Francia por fraude fiscal e subornos de enorme impacto mediático pola implicación
do ex primeiro ministro francés D. Villepin, que concluíu en outubro de 2011.
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28 No suposto de xeneralización a todo o Estado a recadación ascendería a setecentos millóns. Véxase o detalle en
García Arancibia (2012).
29 Francisco de la Torre, secretario xeral da organización Profesional de Inspectores de Facenda, declarou: «Cando
pides información sobre estes movementos, a banca derívate ás súas filiais en paraísos, que non cha dan. unha das
cousas que pedimos sempre é que ou se prohiba o uso de paraísos ou se obrigue a banca a dar a mesma información
sobre esas filiais que a que dá dos seus negocios en España» (citado en Flores, 2011). No mesmo artigo sinálase o
papel de Holanda na utilización dos paraísos: «Alí constitúense hóldings cuxos dividendos, grazas aos convenios de
dobre imposición deste país con territorios como Aruba, as Antillas Holandesas e Barbados, chegan ao paraíso sen
pagar impostos. A isto chámano o sándwich holandés».
30 No ano 2009 a banca española obtivo máis de cento setenta millóns de euros de beneficios en paraísos fiscais.
31 BBVA-REN AuRKAKo PLATAFoRMA (2012) «BBVAnda de ladrones!!! No es una crisis – Es una estafa!!!».
Dispoñible no enderezo web <http://tinyurl.com/zvan8jg>.
32 o 15 de marzo de 2002 o Banco de España abriu un expediente sancionador contra dezaseis antigos conselleiros
e directivos do BBVA por non incluíren fondos por importe de douscentos vinte e cinco millóns de euros até o ano
2000 e que foran, presumiblemente, depositados en paraísos fiscais. A Comisión Nacional do Mercado de Valores
(CNMV) tamén abriu un expediente sancionador ao BBVA polos mesmos motivos. Sobre a base deses feitos
iniciáronse actuacións penais ante a Audiencia Nacional que finalizaron coa absolución das persoas implicadas por
unha sorprendente resolución dun xuíz central baseada na «omisión do requisito de denuncia previa de persoa
agraviada». os expedientes administrativos do Banco de España e da CNMV, que quedaran en suspenso, foron
sobresidos no ano 2007.
33 A investigación do FBI en 2002 foi paralela á iniciada polo xuíz Baltasar Garzón e atinxía aos presuntos subornos
e transaccións ilegais destinados a dirixentes políticos latinoamericanos, como o ex presidente de Perú Alberto
Fujimori e o seu ex xefe dos Servizos Secretos Vladimiro Montesinos.



Para contrarrestar os perniciosos efectos do financiarizamento, especialmente sobre
os países do Sur, o Center of Concern de Washington promove unha campaña para
vincular finanzas e dereitos humanos, que é apoiada por entidades tales como a
Asociación para os Dereitos das Mulleres e o Desenvolvemento (AWID); o Centro
polos Dereitos Económicos e Sociais (CESR); Civicus; a Rede de Dereitos
Económicos, Sociais e Culturais; o grupo de feministas do sur DAWN; o Instituto
Brasileiro de Análise Social e Económica (Ibase); Social Watch e o Centro Noruegués
de Dereitos Humanos. Neste sentido, un exemplo de esixencia aos bancos privados
para que contribúan ao desenvolvemento produtivo e social proporciónao un
Anteproxecto de lei de servizos financeiros elaborado polo Goberno de Bolivia en
2012, que establece que as entidades financeiras «deben cumprir a función social de
contribuír ao logro dos obxectivos de desenvolvemento económico e social do país»
e contribuír a eliminar a pobreza e a exclusión social e económica da poboación «para
o Vivir Ben das bolivianas e bolivianos nas súas múltiplas dimensións».

3. Deslocalizacións34

3.1. Concepto e natureza

Enténdese por deslocalizacións internacionais as compras de servizos e bens
intermedios a subministradores estranxeiros cos cales as empresas non teñen relacións
de dependencia, ou ben as transferencias de tarefas a sociedades afiliadas implantadas
no estranxeiro. o seu trazo distintivo sería o aspecto extranacional, con independencia
de se eses bens ou servizos son subministrados pola mesma empresa ou por
prestamistas externos. Como sinalou Ermida uriarte (2007, p. 2), xuridicamente a
deslocalización é «calquera peche total ou parcial da empresa seguido ou acompañado
do establecemento de toda ou parte dela noutro lugar», sen que necesariamente o
cambio se produza desde un país desenvolvido a un subdesenvolvido, aínda que iso
aconteza na gran maioría dos supostos.

o desprazamento de actividades e empregos desde unha empresa residente nun país
a outra no estranxeiro pode supoñer unha relación accionarial, entre empresas
pertencentes ao mesmo grupo; ou contractual, entre unha empresa principal ou unha
subcontratista que abastece bens ou servizos importados que antes eran producidos
no país de orixe. o termo de deslocalización foi usado conxuntamente co de
desindustrialización para evocar a reorganización das economías de antiga

ALGuNHAS CuESTIóNS SoBRE o IMPACTo DAS EMPRESAS TRANSNACIoNAIS:
FISCALIDADE, DESLoCALIZACIóNS E CALIDADE Do EMPREGo

115

ANUARIO DA FACULTADE DE CIENCIAS DO TRABALLO 5, 2014, PP.  87-149

34 A sección relativa ás deslocalizacións deste traballo correspóndese cunha revisión lixeiramente ampliada do artigo
co mesmo título realizado polo autor que se incluíu en VV. AA. (2012) Dicionario crítico de empresas
transnacionales. Madrid, Icaria-Antrazyt.



industrialización nun contexto modificado polo auxe das economías emerxentes, en
especial a da China; pola súa disposición de reservas inesgotables de man de obra
cualificada e de baixo custo; e pola revolución das novas tecnoloxías da información
e da comunicación. Nos termos de Baylos (2009, p. 112) a dialéctica
localización/deslocalización simboliza a apropiación da elección do espazo regulativo
por parte das empresas trasnacionais, que seleccionan a dimensión nacional e o seu
nivel de imperatividade. Apuntouse que o desenvolvemento das tecnoloxías da
información, ao permitir a descentralización da produción favoreceu a fragmentación
dos procesos produtivos e con iso a deslocalización de unidades de negocio (Giraldo,
2012, p. 334).

3.2. Efectos no emprego e nas condicións laborais

A teoría convencional presenta a globalización como un proceso bidireccional en que
as deslocalizacións e as importacións se contrarrestan coa relocalización e as
exportacións, de xeito que os países que sufrirían perdas importantes de emprego serían
minoría. o caso de Irlanda, por exemplo, resulta rechamante: a pesar de ter unha
balanza comercial excedentaria, o importante impacto negativo dos intercambios sobre
o emprego (redución do 12,9%) deberíase a que o excedente comercial se acumula en
industrias de baixa intensidade de man de obra, mentres que o déficit comercial se
atoparía en industrias de alta intensidade de man de obra e débil produtividade.

No Estado español perderíanse seiscentos once mil postos de traballo polos
intercambios internacionais, aínda que a porcentaxe sería máis baixa que a de Irlanda,
cunha redución do 3,9%. En sectores como o do automóbil, as empresas
multinacionais optaron polo territorio español (e o doutros países periféricos como
Portugal e os estados do Leste de Europa) para a ensamblaxe e a fabricación de
compoñentes, de forma que se converta nunha plataforma exportadora de gama baixa
para a que o custo é un elemento chave, polas posibilidades que lles ofrece unha
estratexia baseada na flexibilidade, a redución de custos salariais e a aplicación de
modelos de organización do traballo máis reactivos, reservándose os países centrais
o control das funcións máis complexas. No entanto, no devandito sector está a
producirse un incremento do proceso de deslocalizador nos últimos anos no Estado
español, que entre os anos 2001 e 2008 suporía o peche de trinta e tres fábricas
pertencentes a empresas transnacionais, tres delas con sede en España e as outras
trinta no estranxeiro, e a perda de nove mil trescentos postos de traballo (os datos
inclúense no artigo de Lampón Caride, Vázquez Vicente e García Vázquez, 2010).

Até a data, o impacto dos procesos de deslocalización internacional sobre o emprego
dos países desenvolvidos foi limitado. Entre os diversos informes existentes, cabe
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salientarmos o da Fundación Europea para a Mellora das Condicións de Vida e de
Traballo (Eurofound) (2007), conforme ao cal no período 2003-2006, dos 2 445 793
empregos perdidos polas diversas medidas de reestruturación empresarial, o efecto
imputable a estas deslocalizacions internacionais foi só de 194 290 empregos (o
7,9%). Así e todo, esta escasa incidencia sobre o emprego coexiste cun crecente
sentimento de inseguranza, dunha banda, polo escaso número de recolocacións das
persoas que perden o emprego; e, da outra, pola ameaza latente das direccións das
empresas de persistir na deslocalización se os traballadores non aceptan a diminución
de salarios, o aumento da xornada ou outras medidas similares, co risco de que as
cesións desencadeen unha espiral á baixa nas condicións laborais.

As direccións das empresas non sempre presentan expresamente as deslocalizacións
como tales ou, cando menos, os sindicatos consideran adoito que as medidas de
reestruturación internas agochan en realidade procesos de deslocalización. Así, no
caso da empresa CAF de Beasain (Guipúscoa)35, o ERE que presentou a dirección da
empresa para oitocentos sesenta e nove dos seus traballadores en novembro de 2012,
que se estendería de xaneiro a xuño de 2013 e afectaría ao 20% da xornada, coa
xustificación dun descenso da carga de traballo, a xuízo do seu Comité de Empresa
ten por obxectivos conxuntos os de reducir o cadro de persoal e deslocalizar a
produción noutros países en que se fabrica máis barato. é de salientar que se prevía
que a empresa obtivese cen millóns de euros de beneficios nese ano 201236.

Sinalouse xa a insuficiencia das regulacións sobre a participación dos traballadores
nas empresas tanto no ámbito estatal como europeo e internacional. No seu estudo
sobre relocalización de actividades produtivas en España, Aragón Medina, Rocha
Sánchez e De la Fuente Sanz (2007) aluden á frecuente inadecuación dos datos
achegados polas empresas e á insuficiencia dos prazos de información e consulta
recollidos en particular nas seguintes directivas comunitarias, incorporadas de forma
diversa ao ordenamento xurídico español:

–  a Directiva 94/45/CE, do Consello, do 22 de setembro de 1994, sobre a constitución
dun comité de empresa europeo ou dun procedemento de información e consulta aos
traballadores nas empresas e grupos de empresas de dimensión comunitaria;
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35 unha das principais multinacionais do mundo no campo do deseño, a fabricación, o mantemento e a subministración
de equipos e compoñentes para sistemas ferroviarios. 
36 Após as importantes mobilizacións dos traballadores, a dirección da empresa deixou sen efecto o ERE a mediados
de decembro de 2012.



–  a Directiva 98/59/CE, do Consello, do 20 de xullo de 1998, relativa á aproximación
das lexislacións dos estados membros que se refiren aos despedimentos colectivos;

–  a Directiva 2001/23/CE, do Consello, do 12 de marzo de 2001, sobre a aproximación
das lexislacións dos estados membros relativas ao mantemento dos dereitos dos
traballadores en caso de traspasos de empresas, de centros de actividade ou de partes
de empresas ou de centros de actividade;

–  a Directiva 2001/86/CE, do Consello, do 8 de outubro de 2001, pola que se
completa o Estatuto da Sociedade Anónima Europea no que respecta á implicación
dos traballadores;

–  e a Directiva 2002/14/CE, do Parlamento Europeo e do Consello, do 11 de marzo
de 2002, pola que se establece un marco xeral relativo á información e á consulta dos
traballadores na Comunidade Europea.

A xurisprudencia do Tribunal de Xustiza da uE, así mesmo, está a reforzar
xuridicamente as propostas flexibilizadoras en materia laboral da Comisión Europea.
A súa composición, cun membro por estado con independencia da poboación, deu
entrada a un considerable número de xuíces dos países do leste que son partidarios
acérrimos do neoliberalismo máis radical. obviando a «equiparación pola vía do
progreso» recollida no art. 151 do Tratado de funcionamento da uE37 que inspirara a
súa xurisprudencia anterior, en repetidas sentenzas ten xustificado que as empresas
instaladas neses países se sirvan da «vantaxe comparativa» dos seus baixos salarios
e inferior protección social, eximíndoas do respecto aos convenios colectivos, todo
isto a partir da STXuE do 18 de decembro de 2007, C-341/05, caso Laval (Guamán,
2008). Así mesmo, na STXuE do 11 de decembro de 2007, C-438/05, caso Viking,
prohibiu o dereito de folga contra unha deslocalización.

Este último caso versou sobre o seguinte: a empresa finlandesa Viking Line
reabandeirou un buque destinado ao transporte de pasaxeiros entre Helsinki e Tallin
(Estonia), alegando que sufría perdas pola competencia dos buques estonianos, cuxos
traballadores tiñan salarios inferiores. o Sindicato de Mariños Finlandés (FSu) pediu
apoio á Federación Internacional de Traballadores do Transporte (ITF) e instouna a
que aplicase a política sobre pavillóns de conveniencia, de acordo coa cal, para evitar
o dumping social ligado aos cambios de pavillóns, as condicións de traballo e os
salarios deben ser negociados polo sindicato do país onde residan os propietarios do
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barco. A ITF comunicou aos sindicatos federados que só o FSu podería negociar con
Viking Line un convenio colectivo relativo ao barco (o Rosella). Logo dunha ameaza
de folga, a empresa aceptou as condicións do sindicato e renunciou ao cambio de
pavillón, comprometéndose a non despedir traballadores en caso de o realizar. Porén,
tras o ingreso de Letonia na uE, Viking Line iniciou un procedemento que chegou ao
TXuE, tribunal que, a pesar de recoñecer o carácter fundamental do dereito de folga,
resolveu que as empresas privadas poden opoñer a liberdade de establecemento fronte
a accións sindicais que restrinxan o exercicio desa liberdade empresarial. Segundo o
TXuE, a posible restrición a esa liberdade só poderá xustificarse se é adecuada e
necesaria, co que deixou claro que a liberdade de establecemento ampara as
actuacións empresariais destinadas a rebaixar os salarios dos traballadores.

Como expón de forma maxistral (Supiot, 2011, pp. 66-67) esta orientación do TXuE
baséase nunha consideración do dereito como un produto obxecto da libre
competencia, un darwinismo normativo que xa foi teorizado por Hayek, quen
propoñía a selección dos sistemas normativos mediante a competitividade
internacional. En palabras de Supiot:

«A representación xurídica do mundo vixente nestas manobras (refírese ás sentenzas do TXCE
que defenden a non aplicación das regras dun estado para rexistrarse noutro menos constritivo)
é a dun «mercado de produtos lexislativos» aberto á elección dos individuos libres de situarse
baixo a lei que lles resulta máis favorable».

3.3. A vantaxe comparativa dos salarios baixos

A importación dos produtos fabricados a baixo prezo nas empresas deslocalizadas
preséntase como unha vantaxe da globalización que beneficiaría os consumidores
dos países ricos, mais este efecto de subministración de produtos baratos adoita vir
acompañado do retroceso salarial e da aparición dunha fracción moi ampla de
traballadores con salarios baixos (working poors). A evidencia empírica existente
mostra que a deslocalización internacional vai asociada a unha redución dos salarios
dos traballadores que acceden aos novos postos de traballo tras os procesos de
deslocalización, polo xeral de inferior cualificación, e neste sentido contribúe a unha
redistribución regresiva da renda, con caída da parte dos salarios e o aumento da
desigualdade. Neste mesmo sentido, a uNCTAD (2012, p. 15) subliña que un número
crecente de empresas dos países desenvolvidos opta como fórmula de maximización
do beneficio por impulsar procesos de deslocalización cara a economías en
desenvolvemento e de transición de baixos salarios, que ademais tratan de comprimir,
estratexia que se ve favorecida pola diminución da capacidade de negociación dos
traballadores e o aumento correlativo da fortaleza empresarial debidos ao aumento do
risco de perda de emprego.
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os seus defensores expoñen que crean emprego nos países receptores e favorecen
unha xestión máis flexible dos mercados laborais ao aumentar a oferta mundial da
forza de traballo, incrementar a competencia para obter un emprego e incorporar á
globalización un número máis elevado de países de baixos salarios, o que, ao moderar
as remuneracións, daría lugar a un incremento da competitividade e, con iso, a un
crecemento da demanda de emprego. Estes argumentos obvian que os investimentos
das multinacionais dan lugar a producións ultracompetitivas ás veces subvencionadas
mediante vantaxes fiscais concedidas polos estados receptores, que poden facer
desaparecer a agricultura e a pequena industria tradicional; isto, alén de que
contribúen a reducir os ingresos que serían necesarios para levar a cabo as políticas
sociais e educativas que poden permitir unha cualificación da xente traballadora e, con
iso, empregos en sectores produtivos máis avanzados. Por outra banda, non é evidente
que a maior parte das deslocalizacións teña lugar cara a países emerxentes. Nun
estudo sobre Francia indícase que, entre 1995 e 2001, o 53% dos empregos perdidos
polas deslocalizacións da produción se relocalizou en países desenvolvidos,
especialmente nos máis próximos. En calquera caso, é probable que o aumento das
cualificacións e o progreso tecnolóxico dos países emerxentes aumente a proporción
no futuro, mais tamén terá lugar unha contratendencia baseada no maior aumento dos
salarios nestes países a respecto dos países desenvolvidos.

En efecto, segundo o último informe sobre salarios da oIT (oIT, 2012), nos países
desenvolvidos os salarios reais sufriron unha significativa redución, mentres que
medraron en América Latina e o Caribe, e de forma máis acusada en Asia. Esta
diferenza na evolución dos salarios é máis importante se se analiza o crecemento
acumulado entre 2000 e 2011. Nese período o salario real medio na escala mundial
aumentou case un 25%, que chegou a preto do 100% en Asia e a pouco máis do 5%
nos países desenvolvidos. ora ben, os motivos de que nos Estados unidos se
producise unha perda importante da parte dos salarios na produción e de que na China
tivese lugar unha limitación no aumento dos salarios, a pesar do enorme crecemento
da produción e a produtividade, están próximos.

Nos Estados unidos, o retroceso salarial é evidente –é un feito aceptado tamén polos
comentaristas conservadores– e non pode ser explicado pola globalización: segundo
algunhas análises, dos cento corenta e tres millóns de postos de traballo existentes, cen
millóns non son deslocalizables. A razón fundamental é a simple vontade de reducir
os salarios, algo para o cal se utiliza a diminución da cobertura da negociación
colectiva, aspecto relacionado coa debilidade sindical. Na actualidade menos do 7%
dos traballadores do sector privado son membros de sindicatos, porcentaxe que pode
reducirse máis aínda coas novas leis de dereito ao traballo (right-to-work) de
Michigan, termo co que se designan os decretos que lles permiten aos traballadores
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beneficiarse de contratos sindicais sen ter que pagar cotas aos sindicatos. os
defensores das leis de dereito ao traballo argumentan que melloran a economía dun
estado ao crear máis postos de traballo, malia que un estudo exhaustivo de Stevans
(2009) determinou que os estados que puxeron en práctica esas leis non rexistraron
ningún aumento en empresas incipientes nin na súa taxa de emprego. De acordo con
esta investigadora, os salarios e ingresos persoais son máis baixos neses estados que
nos que non dispoñen das devanditas leis, aínda que as rendas dos propietarios sexan
máis altas. En resumo, as leis de dereito ao traballo simplemente redistribúen os
ingresos de traballadores a propietarios.

Non obstante, as diferenzas salariais continúan sendo moi importantes entre países
desenvolvidos e emerxentes ou pobres. Segundo o Informe mundial sobre salarios
2012/2013 da oIT38, os traballadores do sector manufactureiro filipino percibían en
2010 1,4 dólares por hora traballada; os brasileiros 5,4 dólares; os gregos 13 dólares;
os estadounidenses 23,30 dólares; e os daneses 34,8 dólares (oIT, 2012, p. XVI).
Segundo o mesmo informe, España, con 14,53 dólares por hora traballada, situábase
no ano 2010 entre os últimos dos países desenvolvidos, detrás de Israel (15,28), Nova
Zelandia (17,29), Xapón (18,32), Italia (18,96), o Reino unido (21,16), Holanda
(23,49), o Canadá (24,23), Alemaña (25,8), Irlanda (26,29), Australia (28,55) ou
Dinamarca (34,8).

En calquera caso, as grandes empresas sempre buscan a vantaxe comparativa derivada
dos baixos salarios e a dirección esixe que debe ser continuamente renovada para
evitar novos procesos de deslocalización internacional cara a países de inferiores
custos laborais. Esta é a lóxica subxacente ás deslocalizacións das grandes empresas
coreanas cara a China, que xa teñen anos ou mesmo décadas, ou as máis recentes
nalgúns sectores de escaso nivel tecnolóxico, desde China a outros países asiáticos
como Indonesia e Thailandia. Nalgún caso, os procesos intensos de deslocalización
sur-sur debéronse a supostos de crises intensas, como a que tivo lugar na Arxentina
a finais dos noventa e inicios dos dous mil cando, nun só ano, cen empresas se
mudaron ao Brasil; é dicir, que tales procesos se deron entre países próximos e con
importantes similitudes (Ermida uriarte, 2007, p. 4). Na uE, a caída da demanda
derivada das políticas de austeridade e do estrangulamento do crédito está a dar lugar
a que os grandes grupos industriais estean a migrar cara a economías emerxentes que
combinan elevadas taxas de explotación dos traballadores con mercados internos en
ampliación crecente.
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Tokia Saïfi, deputada europea e membro da Comisión de Comercio Internacional do
Parlamento Europeo, nun informe encargado pola citada comisión sobre a dimensión
exterior da política social, tras indicar que «polo seu peso nos intercambios comerciais
internacionais, as empresas europeas, as súas filiais e subcontratantes, desempeñan un
papel fundamental na promoción e difusión das normas sociais e do traballo no
mundo, de forma que o seu comportamento debería ser conforme aos valores
europeos e ás normas recoñecidas a escala internacional», propuxo que «as empresas
europeas que deslocalicen a súa produción en países con menores obrigas sociais
[deberían poder] ser consideradas responsables, tamén ante as xurisdicións europeas,
dos eventuais danos e externalidades negativas que afecten ás poboacións locais»
(Saïfi, 2010, p. 26). De igual forma, puntualiza que as grandes empresas europeas, é
dicir, transnacionais, deberían abandonar o recurso ás zonas francas. Á vista da
política da uE e da influencia nesta das empresas transnacionais, é practicamente
seguro que tales propostas quedarán en boas intencións.

o debilitamento da forza do movemento sindical en países como por exemplo
Colombia, debido á prohibición práctica e á represión estatal e paraestatal dos
sindicatos, con máis de dous mil cincocentos sindicalistas asasinados nos últimos
vinte anos39, dun lado; e, do outro, á elevadísima informalidade40 e temporalidade do
traballo (que é empregada polas multinacionais –C. Silva cita na súa entrevista o
exemplo de Mitsubishi– para impedir a sindicación coa ameaza de despedimentos),
pode dar lugar a unha limitación tal dos salarios41 que se afirmou, nunha opinión
discutible, que as mesmas empresas transnacionais deberían reclamar a posta en vigor
de salarios mínimos co fin de evitar o que consideran actividades de dumping das
empresas colombianas (entrevista a Daniel Librero).

Segundo un recente informe sobre salarios da oIT (2012, p. 46, gráfico 22), o
crecemento dos salarios en Colombia entre 2004-2011 non superou o 1%, fronte a
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39 Segundo a Escola Nacional Sindical (2012), o 60% da poboación ocupada forma parte da economía informal, e o
51% encóntrase nas trece áreas metropolitanas. 
40 A persecución de sindicalistas e líderes sociais que se opoñen aos proxectos de empresas transnacionais foi
constatada e denunciada polo Colectivo de Avogados José Alvear Restrepo, que sinala que o Goberno colombiano
fixo caso omiso das denuncias sobre a desaparición do ambientalista Miguel Ángel Pabón, contrario aos proxectos
de represas en Boyacá, á vez que permitiu a acción de grupos paramilitares vinculados a megaproxectos e grandes
intereses económicos. o citado colectivo considera que a aprobación, o 11 de decembro de 2012, polo Pleno do
Parlamento Europeo, do Tratado de Libre Comercio con Colombia, implica unha complicidade con esa situación de
violación de dereitos (Colectivo de Avogados José Alvear Restrepo, 2012).
41 un estudo de investigadores da oIT acredita a importancia de dispoñer de sindicatos fortes para manter un salarios
decentes, ao sinalar que existe unha correlación negativa entre a densidade sindical e a frecuencia do emprego de baixa
remuneración, entendida esta como a proporción de traballadores asalariados cuxa remuneración horaria é inferior a
dous terzos do salario medio por hora (Lee e Sobeck, 2012, pp. 156 e 163).



crecementos notablemente superiores en países con aumentos similares da
produtividade: máis do 3% en Brasil; o 3,5% no Perú e máis de 4% en uruguai.
Pódese deducir lexitimamente que estas diferenzas se deben ao debilitamento do
movemento obreiro pola represión antisindical, e de feito os estudosos da oIT
consideran que existe «unha correlación negativa entre a densidade sindical (ou a
cobertura da negociación colectiva) e a frecuencia do emprego de baixa
remuneración» (Lee e Sobeck, 2012, p. 163; móstrase no gráfico 2 do mesmo traballo,
p. 165). Segundo o mesmo informe sobre salarios, tamén é moi elevada –para o seu
nivel de PIB– a proporción de traballadores pobres ocupados que gañan menos de
1,25 e 2 dólares por día con relación ao total de ocupados: o 10% dos primeiros e o
20% dos segundos perciben retribucións inferiores a esas cifras; a segunda porcentaxe
é moi próxima á dun país moito máis pobre como Nicaragua e superior á de Costa de
Marfil (oIT, 2012, p. 63, gráfico 30). Colombia constitúe un caso paradigmático de
redefinición das funcións do estado que propón o neoliberalismo, que comporta a
redución das súas funcións sociais e o endurecemento da súa intervención penal
(Cabaleiro Harriet, 2009, p. 199).

A Corte Constitucional de Colombia mostrou nunha sentenza que non se cumpría a
premisa desa lei segundo a cal as cooperativas de traballo asociado farían que se
incrementase o emprego a través da contratación con empresas transnacionais, senón
que, moi ao contrario, o devandito incremento non tivo lugar. Así mesmo, manifestou
que o que proporcionan as empresas transnacionais aos novos traballadores é un
traballo precario que non merece a consideración de emprego, xa que o emprego debe
ir asociado a dereitos laborais, o que non acontece neste caso, e que as cooperativas
están a lexitimar a violación dos dereitos fundamentais (entrevista persoal a C. Silva).
Como sinala Marco Gandarillas (2013), é frecuente que os procesos de tercerización-
subcontratación fragmenten ao máximo os salarios dos traballadores do mesmo sector
produtivo, non só segundo a pertenza á empresa transnacional ou ás subcontratistas,
ás cales se lles asignan as tarefas máis duras e insalubres, senón tamén segundo o
carácter nacional ou estranxeiro destas últimas ou outros factores. Especialmente
miserables son as condicións en que traballan as mulleres que atenden as necesidades
de limpeza e alimentación dos traballadores en condicións de absoluta invisibilidade,
xa que nin sequera forman parte do equipo das empresas subcontratistas.

A política das transnacionais de fustrigamento ao sindicalismo de clase está
xeneralizada. No caso de México, o Goberno mexicano procedeu ao peche da
empresa eléctrica estatal Luz y Fuerza, despedindo corenta mil traballadores e
expulsando o Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), considerado como
independente e combativo, e que estaba implantado na empresa. Á vez, Iberdrola
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traspasaba as actividades que antes realizaba Luz y Fuerza á Comisión Federal de
Electricidade, en que o sindicato representado, o Sindicato único de Traballadores
Electricistas da República Mexicana (SuTERM), está subordinado ao Goberno e ás
grandes empresas. Este cambio deu lugar á integración no SuTERM dos traballadores
recontratados provenientes de Luz y Fuerza, polo que esa modificación na
distribución da actividade foi cualificada como unha agresión ao sindicalismo
independente. Na opinión do SME, esa decisión do Goberno tomouse en beneficio de
Iberdrola e doutras trasnacionais para abrirlles o control da distribución eléctrica e
«evitarlles a presenza de organizacións sindicais representativas e democráticas»42.

3.4. Deslocalizacións na Comunidade Autónoma do País Vasco

o nivel salarial no sector industrial na Comunidade Autónoma do País Vasco (CAPV)
é o máis elevado do Estado español. Segundo a Enquisa de estrutura salarial do INE,
o salario medio na industria era en 2009 de 28 585 euros de media na CAPV –29 469
euros de media para os homes e 24 502 para as mulleres–, un 16,9% máis elevado que
o da media española. Esa contía dos salarios é un dos factores que está na base da
importancia crecente dos procesos de deslocalización na CAPV, en especial nos
sectores da industria metálica e maquinaria, que supón o 32% do investimento
estranxeiro directo e o 11,4% das importacións de produtos intermedios; e da
alimentación (véxase o estudo sobre os procesos de deslocalización da industria vasca
de bens intermedios de Rodríguez González e Bustillo Mesanza, 2010). Por outra
banda, o salario medio varía en boa medida segundo a modalidade contractual: de
acordo coa citada enquisa do INE, o salario bruto anual medio de todos os sectores
era na CAPV en 2009 un 32,2% máis elevado entre as persoas con contrato indefinido
que entre as que traballaban con contratos temporais, diferencial moito máis elevado
entre os homes (o 45,2%) que entre as mulleres (o 15,4%).

Non obstante, o debilitamento da posición contractual dos traballadores polo aumento
do desemprego e do poder empresarial, alén da reforma da negociación colectiva
resultante da reforma laboral de 2012, está a producir unha caída importante dos
salarios reais que ao tempo reforza a posición competitiva da industria vasca e
española, como revela o acrecentamento das exportacións. outra cousa é que os
efectos sobre o emprego sexan moi limitados e non compensen nin de lonxe os
derivados da caída da demanda interna.
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4. Repercusións no emprego e as condicións laborais da actividade das
empresas transnacionais

4.1. Creación de emprego e traballo decente

o crecemento económico das últimas décadas non trouxo consigo unha mellora das
condicións laborais no ámbito mundial. Segundo un estudo conxunto da oIT e a oMC
(Bachetta, Ekkehard e P. Bustamante, 2009, p. 9), «en moitas economías en
desenvolvemento, a creación de emprego produciuse principalmente no sector
informal da economía, de que proceden os ingresos de arredor do 60% dos
traballadores»; o devandito sector informal caracterízase «por unha menor seguridade
no emprego, ingresos máis baixos, falta de acceso a unha serie de prestacións sociais
e escasas oportunidades de participar nos programas de educación e formación: en
resumo, pola ausencia de elementos esenciais do traballo decente».

Ademais, de acordo co informe sobre o emprego de 2013 da oIT (2013), apenas se
reduciu o número de traballadores pobres, especialmente desde o inicio da crise. Na
actualidade, trescentos noventa e sete millóns de traballadores viven na pobreza
extrema, e outros catrocentos setenta e dous millóns non poden satisfacer as súas
necesidades básicas con regularidade. Se coa crise os países pobres están a medrar
máis que os desenvolvidos, prevese unha redución da proporción de traballadores
pobres, mais non do seu número absoluto, xa que o crecemento demográfico dos
países pobres é máis elevado.

Como expón Fernández Miranda (2013) en América Latina a situación mellorou nas
últimas décadas, como consecuencia dos procesos políticos de desneoliberalización,
que deron lugar á expropiación e/ou reestatalización de empresas públicas, o control
dos recursos estratéxicos no territorio, unha política internacional de limitación da
incidencia de países centrais, o maior prezo das materias primas pola demanda
chinesa etc. Todo isto motivou unha redución da débeda externa e permitiu un
desenvolvemento máis autónomo. De igual maneira, esas políticas melloraron
substancialmente o nivel de desemprego, que atinxiu en América Latina e no Caribe
un 6,4% no ano 2012 (a taxa máis baixa desde que se empezou a medir hai vintedous
anos), alén dunha expansión do 3% do emprego asalariado formal e un aumento dos
salarios reais do 3% (oIT e CEPAL, 2012). o nivel de pobreza tamén coñeceu unha
redución importante, ao pasar do 48,4% en 1990 ao 30,4% en 2011. Entre 2002 e
2011 máis de cincuenta millóns de persoas saíron da situación de pobreza ou
indixencia nos países de América Latina (CEPAL, 2011).

Non obstante, como indica Rebossio (2013), esta melloría da situación conta con
importantes sombras. Así, a importante creación de emprego que mencionamos
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produciuse especialmente no comercio retallista e o sector da alimentación, en que os
salarios son baixos. é certo que nalgúns países tamén se creou na industria, mais polo
xeral en sectores con baixo contido tecnolóxico e nos servizos de exportación; a caída
do desemprego foi paralela ao aumento do subemprego, é dicir, da cantidade de xente
que traballa menos de trinta horas semanais malia que desexaría facelo máis;
aumentaron máis os empregos de baixos salarios que os de salarios máis decentes;
incrementouse a contratación informal mediante diversos tipos de bolsas, contratos
temporais ou a través de empresas subcontratistas; e o mantemento das medidas
flexibilizadoras en materia de dereito do traballo adoptadas na década dos noventa
trouxo consigo un acrecentamento do emprego precario na maior parte dos países. A
xeito de conclusión, Rebossio (2013) recolle a seguinte declaración de Julio Neffa,
compilador dunha recente investigación sobre o traballo na rexión que publicou o
Consello Latinoamericano de Ciencias Sociais (CLACSo): «Faise difícil incrementar
o que a oIT chama traballo decente», cun salario digno, seguridade, protección social,
perspectivas de desenvolvemento persoal, liberdade sindical, negociación colectiva
e igualdade de oportunidades.

Algunhas iniciativas do Banco Mundial chocan de forma frontal coa promoción do
traballo decente. Así, o seu programa Doing Business, que publica informes anuais
desde 2004, avalía os dereitos de cento setenta e oito países pola súa eficacia
económica, incluíndo os seguintes indicadores: dificultade de contratación; dificultade
de modificación da duración do traballo; dificultade de despedimento por razóns
económicas; índice de rixidez do emprego; custo de contratación e custo dos
despedimentos. Como expón Supiot (2011, p. 68) é evidente que cos termos
«dificultade», «rixidez» e «custo» se designan regras protectoras dos asalariados: o
índice de rixidez penaliza os estados que lles recoñezan excesivos dereitos aos
traballadores; os salarios mínimos poden ser considerados demasiado elevados; as
xornadas inferiores a setenta horas semanais, as regras sobre procedementos de
despedimento ou osprogramas contra a discriminación racial ou sexual poden
entenderse como demasiado escasos. Supiot (2011) conclúe dicindo que:

«o establecemento deste «mercado de produtos lexislativos» debe conducir á eliminación
progresiva dos sistemas normativos menos aptos para satisfacer as expectativas financeiras dos
investidores. Por tanto, a competición a que se entregan as empresas baixo a éxida dos
mercados financeiros non debería limitarse á esfera económica, senón converterse no principio
de organización da esfera xurídica».

As empresas multinacionais realizan dous terzos do comercio mundial, do que a
metade é comercio intrafirmas, entre casas matrices e filiais. Estes intercambios no
interior dos grupos non responden a unha lóxica de mercado, senón a que se practican
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a prezos de transferencia que teñen a vantaxe de localizar os beneficios nos territorios
onde a imposición sobre os beneficios é menor. As multinacionais localizan os seus
diferentes segmentos de produción en función de criterios tales como os custos
laborais e a cualificación da man de obra, a dispoñibilidade e calidade das
infraestruturas, a proximidade dos mercados etc., nun proceso de reestruturación
permanente e cada vez máis acelerado. As deslocalizacións serían a súa forma máis
visible, ora ben, non forzosamente a máis importante. o emprego proporcionado
polas empresas transnacionais é moi baixo con relación ao seu capital e á súa
participación na economía mundial, o que se corresponde coa preferencia dos seus
investimentos nos sectores intensivos en capital, e a relación capital investido-
xeración de empregos é moi alta en comparación coas pequenas e medianas empresas
(Teitelbaum, 2010, pp. 88-89).

De por parte, as empresas transnacionais desempeñan un papel fundamental na
globalización. Por exemplo, o aumento de partes de mercado da China debeuse en boa
medida ás empresas de capitais estranxeiros e ás empresa conxuntas (joint ventures).
As empresas transnacionais obteñen unha parte crecente dos seus beneficios en países
diferentes do da súa casa matriz: mentres que no ano 2001 as cincocentas primeiras
sociedades dos Estados unidos obtiñan o 32% dos seus ingresos no exterior, esa
proporción aumentou ao 48% no ano 2008. Pola súa banda, as empresas españolas do
Ibex 35 reduciron a parte das súas vendas en España desde o 65% de 2003 ao 40%
de 2011 (os datos proveñen de Moro, 2012, p. 174). Por outra banda, compensaron
as importantes reducións dos beneficios ou, mesmo, as perdas que tiveron lugar desde
o inicio da crise en 2008 co aumento dos beneficios nas súas filiais en América Latina.
En todo caso, a crise non deu lugar a unha redución das retribucións dos conselleiros
das grandes empresas, que aumentaron na maioría dos anos.

As maiores empresas transnacionais españolas, representadas polas nove empresas
que figuran na lista da revista Fortune 500 de 2011 (unha menos que en 2010 e tres
menos que en 2008), teñen máis dun millón de postos de traballo en todo o mundo.
A máis importante do punto de vista do emprego é Telefónica (por ingresos é o Banco
Santander), con case douscentos sesenta mil empregados en 2008, seguida polo Banco
Santander, ACS, o BBVA e o Grupo Ferrovial. unha característica para salientarmos
é a extremada centralización territorial destas empresas: case todas elas manteñen a
súa sede social en Madrid43, coa excepción do BBVA e Iberdrola, cuxas sedes están
en Bilbao, e Gas Natural, que ten a sede en Barcelona.
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As trasnacionais españolas están concentradas en varios sectores: as concesións de
infraestruturas, (con seis das dez empresas líderes do sector mundial: Grupo ACS,
Ferrovial, Sacyr Vallehermoso, Abertis, FCC e oHL); o sector financeiro (o Banco
Santander e o BBVA figuran entre os bancos de maior capitalización bolsista na uE);
o sector enerxético (Gamesa Eólica era no ano 2007 o segundo fabricante mundial de
turbinas para aeroxeradores; Iberdrola era nesa data o líder mundial en xestión e
operación de parques eólicos; e Acciona Enerxía era o líder mundial no seu segmento
de construción e desenvolvemento de parques eólicos); e a hostalaría (catro cadeas
españolas estaban en 2007 entre as trinta maiores do mundo por número de cuartos
etc., véxase o detalle no estudo de Álvarez Arce, 2008). Ademais, a concentración do
capital refórzase a través das participacións accionariais cruzadas dunhas empresas
con outras e a aparición de novos instrumentos que favorecen aínda máis a influencia
das grandes empresas nos gobernos correspondentes: ese é o papel de Consello
Empresarial para a Competitividade creado a inicios do ano 2011, grupo de presión
(lobby) que reagrupa os presidentes de dezasete grandes multinacionais españolas e
o presidente do Instituto da Empresa Familiar.

De acordo cun estudo do economista e deputado Alberto Garzón (2010) sobre a
evolución dos beneficios, os salarios e os empregos das empresas transnacionais
españolas segundo os períodos de bonanza e estancamento, os seus beneficios
aumentaron a un ritmo moi elevado nos períodos de auxe –superaron o 15% de
crecemento medio anual– e mantivéronse en niveis reducidos nos períodos de
estancamento. Tamén o número de empregados creceu nos períodos de expansión e
retrocedeu nos de estancamento. os salarios medios mostraron un comportamento
irregular, mais con algunha excepción os empregados foron cada vez máis rendibles
para as súas empresas, xa que a evolución dos seus salarios non foi paralela á dos
beneficios: creceron menos que estes nos períodos de expansión e caeron máis que
os beneficios cando estes se reduciron. Conforme a Santiso (citado en Pérez, 2012,
p. 153), entre 2004 e 2007 o crecemento medio dos beneficios totais das sete maiores
multinacionais españolas foi do 150%, e gran parte destes debeuse á súa actividade
en América Latina: en 2011 o Banco Santander obtivo o 52% dos seus beneficios na
rexión, mentres que o BBVA e Telefónica lograron na zona o 47% e o 46,5%,
respectivamente, dos seus ingresos.

o emprego medrou a unha taxa media de crecemento anual do 2,87%, mais as
empresas financeiras (Banco Santander e BBVA), que son as que viron aumentar a
un ritmo maior os seus beneficios, reduciron de forma importante os seus cadros de
persoal. Garzón (2010) conclúe que «a diverxencia entre o comportamento dos
beneficios e dos salarios e o emprego é cada vez máis importante no conxunto de
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empresas, e para algunhas, como as financeiras, dáse mesmo unha relación
antagónica». Esta apreciación foi corroborada pola audiencia popular sobre as
empresas transnacionais en América Latina que tivo lugar no marco do Cumio
Alternativo A Hora dos Pobos en Cádiz o 17 de novembro de 2012 (oMAL, 2012):
o persoal do Banco de Santander na súa filial de Colombia reduciuse desde os catro
mil catrocentos traballadores que tiña en 1997 a novecentos cincuenta sete anos máis
tarde, e procesos similares tiveron lugar coa chegada de Iberdrola a Bolivia, México
e Brasil; de Repsol á Arxentina e de Telefónica ao Perú. No seguinte gráfico de
Garzón (2010) pódese apreciar a evolución dos equipos, os salarios e os beneficios
antes e despois de impostos.

Empregados, salarios e beneficios das empresas transnacionais españolas. Fonte: Alberto
Garzón (2010).

Notas. a) Datos do BBVA, o Banco Santander, Iberdrola, Endesa, Repsol e Unión Fenosa.
b) Para Iberdrola, o BBVA e o Banco Santander o primeiro período é 1999-2000. c) Non
hai datos de salarios medios nin de beneficios por empregado/a para o BBVA e o Banco
Santander.

A xeneralidade das enquisas realizadas no marco do proxecto de investigación en que
se enmarca este artigo mantén que as multinacionais españolas non melloran as
condicións laborais existentes en cada país no seu sector de implantación, con
excepcións limitadas e parciais. Por exemplo, Carlos Bustos, coordinador de ICEM-
Colombia, considera (entrevista persoal) como o único aspecto de mellora –e leve–
a prevención de riscos laborais; neste mesmo aspecto, C. Silva mantén outra opinión
e insiste na súa entrevista (entrevista persoal) sobre o que considera como moi
deficientes condicións de seguridade e saúde no traballo.
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No sector bancario a maioría do persoal contratado son mulleres novas e
esteticamente ben parecidas, o que reflicte a mercantilización do seu corpo; de certa
formación; sen representación das persoas de ascendencia africana, que constitúen
unha importante minoría, o que revela unha discriminación racial evidente; con escasa
conciencia sindical (os sindicatos de clase teñen moi pouca representatividade nos
bancos propiedade do BBVA e o Banco Santander e, en xeral na banca multinacional,
mentres que si a teñen no sector bancario nacional); que se ven obrigadas a practicar
unha polivalencia extrema (manexo do diñeiro, venda de produtos financeiros,
contabilidade etc.) por un salario exiguo e xornadas que superan a legal. Ademais, as
direccións transmítenlles a estas persoas unha mensaxe reiterada para que renuncien
a seren suxeitos de dereitos laborais, sociais e políticos.

o discurso de fomento dos valores individualistas e apolíticos dirixido á mocidade é
difundido de forma abafadora polos medios de comunicación, que presentan os
sindicatos como unha rémora para o progreso, e correspóndese cunha política de
selección de persoal por parte das direccións das grandes empresas que busca
contratar exclusivamente aquelas persoas que mostren perfís non conflitivos. Sobre
as prácticas laborais do BBVA en América Latina Hernández Zubizarreta (2009, p.
218) sinalou, entre outras, as que se detallan a continuación:

–  Priorizar un sindicato para garantir a presenza dun só interlocutor nas negociacións,
e desfacerse dos sindicalistas críticos mediante o pagamento de indemnizacións, como
fixo no Perú en 2008.

–  En Colombia, o BBVA estableceu un sistema de clasificación profesional baseado
nos rangos salariais, non nas categorías, para evitar a sindicación, pois puido denegar
os incentivos ás persoas que estivesen afiliada.

–  En México, a adquisición de Bancomer supuxo, segundo declaracións do mesmo
banco, unha redución do 31% do equipo. A unión Nacional de Empregados Bancarios
denunciou en agosto de 2007 o BBVA ante a representación permanente da oIT en
Colombia pola violación da Convención colectiva, o mantemento de políticas
discriminatorias e as persecucións sindicais.

os procesos de substitución de empresas do sector público por empresas
transnacionais privadas veñen adoito precedidos de despedimentos masivos, con
indemnizacións aboadas polos estados, co obxectivo de entregar aquelas «saneadas»,
como aconteceu no Brasil con Iberdrola e outras empresas do sector de distribución
de electricidade. Neste caso, após as privatizacións tivo lugar unha segunda fase de
destrución de emprego, que en boa parte afectou a traballadores que foran despedidos
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e posteriormente contratados a través de subcontratas. No caso da distribuidora
Coelba, que pasou a ser controlada por Iberdrola, o cadro de persoal reduciuse nun
58%.

De por parte, as reducións de persoal van polo xeral acompañadas de aumentos
substanciais da taxa de explotación. Seguindo co exemplo de Coelba, Iberdrola
triplicou o número de consumidores por cada traballador/a, de douscentos noventa e
seis a novecentos oitenta, multiplicando así mesmo a enerxía vendida por cada
traballador/a. Ese aumento da produtividade debeuse á presión da dirección da
empresa para aumentar o ritmo de traballo (uharte, 2012, p. 135, cita dunha tese de
mestría de Gonçalves, 2002).

o despedimento e a posterior contratación a través de subcontratas realízase para
reducir os dereitos laborais. Este proceso de tercerización nas empresas de
distribución eléctrica no Brasil afectou ao 50% dos cadros de persoal e supuxo,
ademais da redución salarial, unha supresión de dereitos tales como a asistencia
médica, a participación en beneficios, a cesta de alimentación etc. (uharte, 2012, p.
136, cita de varios estudos).

Noutros casos, o incumprimento da normativa laboral é un dos motivos da
nacionalización dalgunha filial. Este foi o caso da empresa Servicios de Aeropuertos
de Bolivia SA (SABSA), filial de Abertis e Aena, que xestionaba os aeroportos da Paz,
Santa Cruz e Cochabamba, e que foi nacionalizada polo Goberno boliviano o 18 de
xaneiro de 2013. Aínda que o Goberno de Bolivia xustificou a expropiación polo
incumprimento contractual dos investimentos necesarios para o axeitado mantemento
das instalacións, previsiblemente tamén desempeñaron un papel na decisión
nacionalizadora as denuncias e mobilizacións iniciadas polos traballadores da
empresa no ano 2009 polo incumprimento da lei do traballo boliviana. Estas
prolongáronse até 2011, cando tres traballadores fixeron unha folga de fame para
esixiren un aumento salarial equiparable ao das nóminas da xerencia, á vez que
solicitaban que a Contraloría Xeral do Estado boliviana investigase cobramentos
irregulares da filial (González, 2013).

4.2. Informalidade e traballo precario

Tras a globalización hexemónica, cuxos actores principais son as grandes empresas
transnacionais, a emerxencia de comunidades transnacionais dá lugar ao
desprazamento de millóns de persoas; isto está na orixe da chamada «globalización
por abaixo», que ten lugar á marxe das regulacións internacionais da uE ou a oCDE,
a oMC, o Banco Mundial e o FMI; ou provenientes de tratados internacionais como
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o do Mercado Común do Sur (Mercosur) ou o Tratado de Libre Comercio de América
do Norte (NAFTA, pola sigla en inglés).

Esta globalización por abaixo vese encarnada por comerciantes de venda ambulante e
por pequenos empresarios que traballan de forma informal, subministrando
mercadorías novas ou de segunda man, orixinais ou copiadas, por todos os medios de
transporte. os devanditos circuítos populares globais permiten acceder a fluxos da
riqueza mundial a amplos sectores da poboación. Ademais, e aquí está a conexión coa
informalidade, as empresas transnacionais contratan un sector reducido de persoal
altamente cualificado para poñer en marcha os seus procesos de produción, mais as
relacións verticais e de complementariedade entre a economía formal e a economía
informal, a través das cadeas de produción interrelacionadas, en que as grandes
empresas transnacionais utilizan na súa cadea produtiva os produtos elaborados na
economía informal, especialmente nas zonas francas, dan lugar a que a maioría da
poboación traballadora non vexa melloradas as súas condicións de traballo e protección
social logo dos procesos de liberalización comercial e de ingreso nos países das
empresas transnacionais44.

o sector informal comprende os traballadores de microempresas e os traballadores
domésticos, familiares e independentes, mentres que o emprego informal abrangue os
postos de traballo que non están protexidos pola lexislación laboral e de seguridade
social, e non se limita ao sector informal, senón que, obviamente en menor proporción,
tamén se dá en grandes empresas da economía regular (Fraile, 2009, p. 245). A oIT
(2013, p. 9) constata que o emprego informal comezou a aumentar de novo. o emprego
informal non está separado da parte internacionalizada da economía, pois desempeña
un papel cada vez máis importante na estratexia de subcontratación e deslocalización
das empresas transnacionais, que recorren a pequenos produtores sen protección social
co fin de abarataren os custos de seguridade social, e mesmo ao traballo a domicilio
(Treillet, 2012, p. 19). Así, como se recolle en Gandarillas (2013), no sector mineiro
de Bolivia as cooperativas inclúen un número máis elevado de traballadores asalariados
que o de socios fundadores, mais o seu fundamento no autoemprego «invisibiliza as
relacións obreiro-patronais/capital-traballo existentes no seu interior».

A afiliación libre á Seguridade Social dá lugar a que unha parte considerable dos
traballadores non coticen ou o fagan pola base mínima, especialmente os traballadores
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empeorou os resultados comerciais dos países en vías de desenvolvemento.



temporais, polo que non teñen dereito a atención sanitaria e os seus dereitos de
pensión son moi limitados. Así, por exemplo, en Colombia, a media de cotizacións
para pensións dos traballadores limítase a 10,3 anos durante toda a vida laboral
(Vásquez Fernández, 2012, p. 1)

Segundo a oIT (2006, p. 17) América Latina é a rexión con máis alta concentración
do ingreso do mundo, ora ben, a desigualdade aumentou na maior parte dos países, e
naqueles en que se reduciu fíxoo en escasa medida, alén de que o mercado de traballo
é un dos espazos onde se xera máis desigualdade. Sutcliffe (2011, p. 12) concluía así
un estudo sobre a desigualdade global:

«o resultado provisional deste pequeno estudo é que o aumento na desigualdade interna en
moitos países compensou en parte, ou quizais completamente, a redución da desigualdade
que resulta do rápido crecemento de moitos países pobres e o fracaso relativo de moitos países
desenvolvidos».

A pesar da Axenda hemisférica 2006-2015, aprobada na XVI Reunión Rexional
Americana que se efectuou en Brasilia en 2006 para promover o traballo decente,
non houbo progresos significativos. En efecto, en América Latina, a protección social
da elevada proporción de traballadores informais é extremadamente reducida e
precaria: fronte ao 68% dos que traballan no sector formal e ten cobertura da
Seguridade Social, só o 18% das persoas ocupadas no sector informal cotizaba hai uns
anos á Seguridade Social, proporción aínda moito máis baixa en países como
Guatemala, Nicaragua, o Perú e Paraguai, en que a cobertura social oscila entre o 2
e o 3,5% (Tókman, 2007, p. 31). Esta cobertura, ademais de limitada, é regresiva, xa
que está concentrada entre os estratos de máis ingresos, mentres que a cobertura dos
pobres está a diminuír con relación á dos ricos (Saavedra e Tommasi, 2007, p. 334).
Iso correspóndese con que son os países cun gasto social público máis elevado e, por
tanto, que dispoñen dun estado social importante e estruturado, os que teñen taxas de
formalización do emprego máis elevadas (do 55% do Brasil ao 80% de uruguai)
(Lautier, 2012, p. 5).

A probabilidade de atoparse na economía informal é cinco veces menor en América
Latina entre os traballadores altamente cualificados, con relación aos menos
cualificados (Bachetta, Ekkehard e P. Bustamante, 2009, p. 11). Desta forma
prodúcese o chamado «paradoxo da protección social», segundo o cal «os
traballadores mellor situados no mercado laboral son os que reciben máis e mellor
protección», unha situación que se agrava polas características dos sistemas de
protección social, cuxa recadación é limitada pola importante elusión das cotizacións
e a calidade insuficiente dos servizos (oIT, 2006, p. 43).
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Estas realidades deron lugar a un cambio de matices nas propostas do Banco Mundial
no tocante á protección social. Así, nun informe de 2005, aínda que se segue
defendendo a privatización das pensións, exponse que debe outorgarse prioridade ao
mantemento dun primeiro piar de pensións mínimas e non contributivas para evitar
a pobreza na vellez (Gill, Packard e yermo, citados en Fraile, 2009, p. 250). Non
obstante, é moi probable que a comentada nacionalización das pensións na Arxentina
poida estenderse entre os estados que non dispoñan de recursos fiscais suficientes
–ou queiran dedicalos a outras necesidades– para cubriren a desprotección
xeneralizada vinculada ás pensións privadas, e cuestionen así a alternativa de se
converteren en estados neoliberais subsidiarios.

Na década dos noventa, durante a que se aplicou a fondo a estratexia neoliberal do
denominado «Consenso de Washington», o sector informal medrou en América
Latina, aínda que non de forma uniforme45; pola súa vez, a informalidade, medida
pola porcentaxe de asalariados sen cubrir pola protección social, aumentou durante ese
período en todos os países de que existen datos, salvo México (Fraile, 2009, pp. 245-
6). Así, contrariamente aos prognósticos dos defensores do Consenso de Washington,
o importante aumento da flexibilidade laboral e a privatización dos servizos sociais
en América Latina non deron lugar a un aumento do nivel de emprego, á redución da
informalidade e ao aumento da cobertura da protección social. Iso acredita a
conclusión 3.a do simposio organizado en 2009 pola oficina de Actividades para os
Traballadores da oIT (ACTRAV) para conmemorar o 60.º aniversario da Convención
da oIT 98 (oIT, 2010), baixo o lema «o dereito de sindicación e de negociación
colectiva no século XXI», segundo a cal a garantía formal dos dereitos fundamentais
do traballo se ve cuestionada na práctica polo aumento do traballo precario e do
emprego informal, polo que a efectividade no exercicio deses dereitos abrangue un
número menor de traballadores. Pola súa vez, a conclusión 3.b subliña que a devandita
deterioración da relación de traballo leva consigo para os traballadores a denegación
práctica da posibilidade de exerceren os seus dereitos e constitúe a razón chave dos
obstáculos para estender a cobertura da negociación colectiva.

Canto ao traballo precario, a conclusión 3.c do mencionado simposio (oIT, 2010)
manifesta que «non é unha necesidade económica, senón unha estratexia para privar
os traballadores dos seus dereitos laborais, desgastar a negociación colectiva e
debilitar os sindicatos», polo que se afirma na conclusión 3.d que «a extensión da
negociación colectiva ás formas precarias de traballo é esencial para mellorar as
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condicións de traballo dos traballadores e construír un movemento sindical forte e
incluínte». Moi interesante con relación ao tema que nos ocupa é tamén a conclusión
3.e, de acordo coa cal os sindicatos «necesitan promover políticas e accións para
eliminar as dificultades xurídicas e os obstáculos prácticos que limitan e exclúen, con
frecuencia, a posibilidade de que os traballadores da economía informal recorran á
liberdade sindical e á negociación colectiva». obsérvese que se recoñece que as
dificultades para que as persoas da economía informal poidan acceder á negociación
colectiva non son exclusivamente de índole xurídica, mais igualmente práctica, polo
que se exhorta os sindicatos a removeren ambos os tipos de obstáculos.

A cuestión que formulan estas conclusións é a dificultade ou mesmo imposibilidade
da negociación colectiva en países en que non se recoñece a liberdade sindical, e en
que mesmo se permiten e/ou incentivan as actuacións represivas contra os
representantes dos traballadores.

En Colombia, por exemplo, a limitación da informalidade inscríbese nunha
orientación chamada «empresarismo», que consiste na constitución de cooperativas
para desenvolver entre os traballadores informais capacidades de xestión, de
constitución de microempresas etc. Para iso, o Servizo Nacional de Aprendizaxe
(SENA) financia actividades formativas dos traballadores a través da parafiscalidade,
cunha dedución nas nóminas polo concepto de formación laboral. Tamén as empresas
transnacionais cotizan no SENA e están nas mesas de concertación para o deseño
desas políticas (entrevista persoal a Cristóbal Silva). o FMI impulsou a promulgación
da Lei 789/2003, reguladora das cooperativas de traballo asociado, co obxectivo de
manter os baixos salarios que esixía a implementación dun modelo agroexportador e
extractivista en beneficio das empresas transnacionais para cuxo ingreso no país o
Goberno pretendía instaurar a confianza investidora. Porén, esta lei deslaboralizou e
precarizou ao máximo as relacións de traballo nas cooperativas (entrevista persoal a
Daniel Librero). A subdirectora da ACTRAV-oIT insistiu no risco cando, con motivo
do antes mencionado simposio da oIT sobre negociación colectiva de 2009, preveu
da importancia en América Latina de manifestar o «rexeitamento ás cooperativas
fraudulentas establecidas para non recoñecer os dereitos sindicais (contra a
Recomendación da oIT 193), así como establecer dereitos sindicais para os
traballadores que participan da economía social en xeral» (Biondi, 2010).

Nalgunha enquisa indícase que a diversidade de situacións laborais dá lugar a
procesos de segmentación, entre sectores profesionais distintos e entre traballadores
de distintas nacionalidades, que están na orixe das rupturas na conciencia colectiva e
do xurdimento de tensións que favorecen a posición das transnacionais, as cales se
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benefician ademais das elevadas taxas de informalidade para premeren cara a unha
aceptación do empeoramento das condicións dos traballadores que aínda manteñen
contratos fixos (entrevista persoal a Carlos Bustos). Neste sentido sinala outro
entrevistado que o movemento sindical colombiano non se opuxo con firmeza á
privación de dereitos da xente, nova na súa maioría, que traballa nas cooperativas de
traballo, como tampouco o sindicato do sector do ensino CECoE o fixo con outros
profesores e profesoras que foron despedidos a pesar de dispoñeren de elevada
preparación académica e vocación pedagóxica acreditada.

Así mesmo, sublíñase a extorsión das empresas transnacionais aos sindicatos por non
agruparen unha porcentaxe importante de traballadores, o que lles permite soster que
só negociarán cos sindicatos representativos (entrevista persoal a C. Silva). Pretenden
obviar así que esa debilidade sindical se ve favorecida, alén de pola represión, pola
tercerización e a temporalidade, para implantar as cales as empresas transnacionais
fan lobbing e premen os gobernos no sentido de estes aprobaren reformas laborais que
impulsen ese tipo de flexibilización precarizadora.

o mantemento das taxas elevadas de informalidade non só afecta ás condicións
laborais e de protección social dos traballadores directamente afectados, mais empuxa
os países cara aos segmentos inferiores e máis vulnerables das cadeas mundiais de
produción, como acreditou o estudo da oIT e a oMC (Bachetta, Ekkehard e P.
Bustamante, 2009, p. 17): «As economías con grandes sectores informais poden atraer
tipos particulares de fluxos de capital relacionados coa presenza de abundante man
de obra con salarios baixos». Especificamente no tocante ás transnacionais, o estudo
realiza unha afirmación que, tendo en conta que a oMC é unha das organizacións
responsables da publicación, resulta moi rechamante e concluínte: «demostrouse que
a relación monopsonística entre os produtores multinacionais e os provedores locais
de servizos de man de obra neses países empeora unha situación laboral xa difícil»
(p. 114).

Mentres que no monopolio o vendedor predomina no mercado, no monopsonio, é
dicir, a situación en que hai un só comprador para un servizo ou produto –neste caso
o traballo humano– o papel predominante desempéñao o comprador. A perda da
capacidade de influencia dos sindicatos na fixación dos salarios explica a regulación
monopsonística dos salarios e outras condicións de traballo, sen que esa debilitación
do poder sindical leve a taxas de emprego máis elevadas (Erickson e Mitchell, 2007,
p. 186 e ss.). A debilitación do poder sindical é xustamente un obxectivo das
transnacionais, que tenden a instalarse nos países onde esa situación é unha realidade,
á vez que premen os gobernos para mantela e afondala.
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4.3. O negocio das pensións

Existe unha coincidencia xeneralizada sobre a influencia das citadas multinacionais
nos gobernos no sentido de promoveren medidas lexislativas que favorecen o poder
patronal a través da flexibilización e a desregulación das relacións laborais, dunha
parte, e a privatización da protección social da outra, en especial das pensións, en
cuxa xestión os grandes bancos españois desempeñaron un importante papel, sobre
todo o BBVA. Non é casual que a elevada proporción de investimentos estranxeiros
asociados ás empresas transnacionais vaia de par con altos niveis de desigualdade.
Así, Colombia, que recibe máis investimento estranxeiro directo é, tras Haití, o país
que rexistra a distribución da renda máis desigual.

Non obstante, o proceso de desapancamento esixido polas institucións comunitarias e
o conseguinte aumento das reservas trouxo consigo que este banco, tras lle comunicar
á CNMV en abril de 2012 que iniciara «un proceso de estudo dalgunhas alternativas
estratéxicas» para o seu negocio, o cal incluía a xestión de fondos de pensións en
México, Chile, Colombia e o Perú, procedera a iniciar a venda da súa participación no
negocio das pensións privadas en América Latina; iso si tras obter substanciosas
plusvalías, co argumento de se centrar no seu negocio básico e desprenderse do resto.
Así, en novembro de 2012, o BBVA vendeu a súa xestora de fondos de pensións en
México por mil trescentos trinta e sete millóns de euros, co que esperaba obter unha
plusvalía de oitocentos millóns de euros. En decembro do mesmo ano vendeu a súa
unidade de pensións en Colombia á compañía Sociedad Administradora de Fondos
de Pensiones y Cesantías Porvenir por catrocentos millóns de euros, cunha expectativa
de plusvalías duns douscentos sesenta e cinco millóns de euros.

A redución do negocio das pensións tivo outra orixe en novembro de 2008, cando o
Goberno arxentino nacionalizou o conxunto das pensións privadas para poñer termo
á sangría que supoñían para os ingresos públicos. Entre as administradoras de fondos
de xubilacións e pensións (AFXP) que xestionaban esas pensións, unha das máis
importantes era a AFXP Consolidar, do BBVA. o sistema das AFXP descansaba nos
pagamentos polo Estado dos «complementos por mínimos» debidos á insuficiencia
das súas cotizacións. o Goberno arxentino, ante a baixa cobertura e a elevada
proporción de partícipes que non ingresaba regularmente as súas achegas, ademais da
caída da súa rendibilidade, víase obrigado a financiar o complemento das pensións
privadas do 77% dos pensionistas do sistema privado para que chegasen a alcanzar a
pensión mínima fixada. En pouco máis dun ano, desde o inicio da crise, as achegas
ás AFXP caeron un 20%, pasando de trinta e sete mil a trinta mil millóns de dólares46.
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No curso do ano 2012, os axentes do capital financeiro internacional puxeron nunha
difícil situación o Goberno arxentino por este non aceptar fielmente a ortodoxia das
institucións financeiras internacionais, e non practicar como primeira obriga a de
pagarlles aos acredores, aínda que sexa ao prezo de desatender as necesidades sociais
e abrir completamente o mercado interior para gran beneficio das multinacionais
estadounidenses e europeas. Así, o 17 de setembro de 2012, a axencia Moody’s
cambiou a cualificación da débeda arxentina de estable a negativa, utilizando como
argumento principal a estatalización de yPF sen resarcimento, a que se unían as
presuntas trabas ás importacións, a falta de credibilidade nas estatísticas e manter
impagos derivados do proceso de reestruturación da débeda co Club de París47. Polo
temor que produciu o pagamento en pesos da débeda da provincia de Chaco, Moody’s
cualificouna de default, e rebaixou a cualificación dos bonos arxentinos a B3 con
perspectiva negativa (que implica un alto risco), no posto 16 de 21, o máis baixo da
rexión.

En outubro de 2012, a Corte de Apelacións de  resolveu que a Arxentina discriminara
os que decidiron non participar dos trocos de débeda nos anos 2005 e 2010; iso
significa que a Arxentina deberá aboar tamén a débeda cos fondos voitres, que
reclamaron ante esa corte por uns mil trescentos millóns de dólares. A finais do
mesmo mes, outras dúas axencias de cualificación baixaron a nota da débeda
arxentina polo fallo producido en Nova york. Fitch púxolle á nota B que xa posuía
unha «vixilancia negativa», mentres que S&P baixou a súa nota de B a B-, sumándose
así ás baixas cualificacións dos bancos J. P. Morgan, Bank of America e Barclay’s.

os procesos xudiciais citados, en que os xuíces e tribunais estadounidenses mostran
o seu apego á propiedade privada e aos intereses da finanza internacional, aínda que
sexa «voitre», e as cualificacións das axencias financeiras, que non responden a unha
suposta obxectividade técnica, senón aos intereses dos poderosos acredores, trouxeron
consigo que a Arxentina teña na actualidade un escaso acceso ao mercado
internacional de crédito, como medida de represalia polas quitas e enfrontamentos
sobre o pagamento da débeda desencadeados polo default de decembro de 2001.

Ante esas restricións crediticias, o Goberno arxentino está a empregar os fondos da
Administración Nacional da Seguridade Social e do Banco Central para financiar o
déficit fiscal. E cando toma créditos destes mesmos organismos, faino a taxas de
interese moi baixas. Deste xeito, aínda que a decisión de estatalización estivo
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plenamente xustificada, o Goberno arxentino non respectou o compromiso que
adquiriu cando adoptou esa medida de reservar os fondos nacionalizados para o
pagamento das pensións. Con eses fondos atende necesidades moi diversas e que
deberían financiarse con outras partidas dos orzamentos públicos, tales como a
asignación universal por fillo (AuF), o programa de computadoras para escolares...
ou as transmisións de fútbol por televisión en aberto. ora ben, coa particularidade de
que son créditos subsidiados, co cal se descapitaliza a caixa das persoas xubiladas e,
ademais, este programa estalles vedado aos donos deses fondos, xa que os aspirantes
deben ter menos de 65 anos. Malia todo, segundo fontes do sindicalismo chileno, tras
a estatalización das pensións os pensionistas están a percibir pensións dunha contía
equivalente ao 75% do salario, mentres que o sistema privado das AFP en Chile
conduce a que entre o 70% e o 80% dos seus cotizantes se verán obrigados a depender
das pensións asistenciais do Estado48.

5. Algunhas conclusións

As empresas transnacionais sérvense da vontade dos gobernos dos países de América
Latina de atraeren investimentos para obter un trato fiscal extremadamente vantaxoso.
Ademais, non dubidan en usar o suborno para eses fins, así como os paraísos fiscais.
o resultado son os procesos de esgotamento dos recursos humanos e ambientais dos
países de destino e a corrupción das súa elites políticas e económicas, así como a
carencia neles de recursos fiscais para lles facer fronte ás enormes necesidades sociais
en materia de educación, sanidade e prestacións sociais.

Para poñer un freo, o sindicalismo dos países desenvolvidos, no noso caso o vasco e
o do Estado español, debe facer fronte común co fin de esixir unha efectiva
cooperación internacional para evitar a fraude e a elusión fiscal das transnacionais; e
apoiar, así mesmo, os gobernos progresistas dispostos a impulsaren medidas
impositivas e outras que permitan que a riqueza producida non quede en mans das
grandes empresas transnacionais, que se aproveitan da política de moitos gobernos de
países en vías de desenvolvemento de tratar de atraer os investimentos estranxeiros
ofrecendo concesións fiscais49.
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49 Tal como precisa a uNCTAD (2012, p. 31), que engade que a competencia baseada en impostos baixos crea unha
«espiral impositiva descendente que reduce o espazo fiscal de todos os países en cuestión, e as vantaxes iniciais
debidas á fiscalidade tenden a erosionarse co tempo».



Aínda que esa cooperación non pode substituír a axuda externa, pode constituír unha
fonte suplementaria de ingresos para afrontar as necesidades produtivas e sociais50.
os mecanismos de elusión tamén xogan no interior da uE, favorecidos pola
prevalencia nos tratados das liberdades económicas sobre os dereitos sociais, así como
pola xurisprudencia a prol do mercado do TXuE.

o aumento do desemprego e do subemprego na escala internacional non se vai paliar
polos investimentos das empresas transnacionais, senón que –moi ao contrario– é
moi probable que a porcentaxe que representa o emprego proporcionado por estas
con relación á poboación mundial economicamente activa tenda a diminuír51, dada a
tendencia das transnacionais a procederen a reducións de persoal, o que se observa
nos procesos de privatización das empresas públicas. Por outra banda, alén de reducir
o persoal, a maior parte deste será substituído por traballadores subcontratados, o que
dará lugar a unha fragmentación da identidade colectiva dos asalariados entre os
pertencentes á matriz da transnacional e os das filiais, entre os que forman parte do
persoal destas e os subcontratados e entre estes e o conxunto dos traballadores do
país de destino.

A crecente implantación das empresas transnacionais non se acompaña da supresión
ou redución da informalidade, que se mantén en niveis moi altos, con graves
consecuencias para a vida digna das persoas afectadas cando enferman ou avellentan.
Para os que logran fuxir da informalidade, o modelo social que propugnan as
transnacionais é o da protección privada en materia de sanidade e pensións, campos
en que agardan obter ademais importantes beneficios. Esa división entre quen logra
acceder a prestacións sociais privadas e a maioría excluída impide asentar sistemas
públicos universais e xerais, dada a estigmatización que acompaña ás prestacións
«para pobres».

As respostas dalgúns gobernos latinoamericanos para mellorar as condicións de
emprego, ambientais e sociais, mediante as expropiacións das empresas
transnacionais e a afirmación da soberanía das poboacións sobre os seus recursos,
requiren e merecen o apoio do sindicalismo vasco e estatal, o que non sempre ten
lugar na medida necesaria.
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50 Como indica Fitzgerald (2011, p. 67), que precisa que unha imposición internacional permitiría «facer máis
progresivo o sistema fiscal e contribuír a reducir as desigualdades da renda».

51 Kreye, Heinrichs e Frobel, citados en Teitelbaum (2010, p. 90). Este autor cita, así mesmo, un estudo da CEPAL
de 2003 segundo o cal as transnacionais operativas en América Latina manifestaron unha tendencia a proceder a
recortes xeneralizados de persoal.
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Resumo

As relacións de poder, a reinterpretación xurídica a prol do capital e das empresas
transnacionais, a asimetría normativa que provoca a tutela dos dereitos das empresas
transnacionais e a desprotección dos dereitos das maiorías están desprazando o estado de
dereito, a separación de poderes, o imperio da lei, o paralelismo nas formas e a propia esencia
da democracia. 

Por outra parte, a crise económica e financeira viuse acrecentada pola crise xurídica no marco
da unión Europea, que se converteu nun campo máis de experimentación onde quebrar o
estado social de dereito, e, o que é máis grave, erosionar a arquitectura xurídica internacional
dos dereitos humanos e dos seus núcleos de imputación.

Palabras chave: estado de dereito, unión Europea, capitalismo, norma xurídica, dereito
corporativo global.

Abstract

Power relations, reinterpretation of the law in favour of transnational companies and capital,
the asymmetrical regulations arising from the protection of transnational companies’ rights
and the lack of protection of the rights of the majority are supplanting the state of law, the
separation of powers, the rule of law, the parallelism of forms and the very essence of
democracy.

Furthermore, the economic and financial crisis has been exacerbated by the legal crisis within
the European framework; the EU has become yet another area for experimentation in breaking
up the social state of law and, most seriously, eroding the international legal architecture of
human rights and their units of imputation.

Keywords: Rule of law; European Union; Capitalism; legal Norm; Global Corporate Law.
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1. Introdución

A profunda crise do sistema capitalista ten múltiplas variables –económica, ecolóxica,
alimentaria, de coidados das persoas...– que afectan tamén aos núcleos centrais dos
ordenamentos xurídicos nacionais e internacionais. As relacións de poder, a
reinterpretación xurídica a prol do capital e das empresas transnacionais, a asimetría
normativa que provoca a tutela dos dereitos das empresas transnacionais e a
desprotección dos dereitos das maiorías están desprazando o estado de dereito,
a separación de poderes, o imperio da lei, o paralelismo nas formas e a propia esencia
da democracia. Hoxe máis que nunca, o capitalismo instrumentaliza os principios
normativos en favor da pura arbitrariedade ao servizo das clases dominantes.

No ámbito internacional, o poder político, económico e xurídico das empresas
transnacionais permítelles actuar sen contrapesos normativos e cun alto grao de
impunidade. Atopámonos ante a quebra dos procedementos formais e substanciais
dos dereitos das maiorías e o fortalecemento –mediante a consolidación de normas
corporativas globais– do poder das empresas transnacionais e as clases dominantes.

Desde esta perspectiva, preténdese como obxectivo central desvelar a profunda
asimetría existente entre as características dunha nova lex mercatoria que tutela os
dereitos das empresas transnacionais e os sistemas de control das devanditas
empresas. Desde esta desigualdade, entre a fortaleza do dereito corporativo global e
a fraxilidade dos ordenamentos nacionais receptores da actividade económica e dos
sistemas universais e ad hoc, xorde con especial forza o dereito brando, a soft law, nos
contornos da asimetría descrita. Lonxe de evolucionar cara a contrapesos normativos,
a aparición de códigos de conduta internos no marco da responsabilidade social
corporativa consolida os dereitos das empresas transnacionais, é dicir, os dereitos das
minorías, fronte aos dereitos das maiorías sociais. A disputa entre o dereito
internacional do comercio e o dereito internacional dos dereitos humanos e dereito
internacional do traballo resólvese en detrimento destes.

o marco teórico estrutúrase á volta da socioloxía xurídica crítica. é dicir, preténdese
estudar as realidades sociais e xurídicas máis alá das súas propias evidencias; en
palabras de Sousa Santos e García Villegas (2004, p. 3), «analizar o ámbito de
variacións e de potencialidades alén do que está empiricamente dado. A análise crítica
do que existe baséase no presuposto de que a existencia non esgota as súa
posibilidades e que, por tanto, hai alternativas para superar o que é criticable no que
existe. o malestar, a desconformidade e a indignación fronte ao que existe é a fonte
do impulso para imaxinar unha teoría destinada á súa superación». As ideas forza que
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percorren o campo da socioloxía xurídica internacional atravesan a estrutura
metodolóxica das teses que se van expoñer:

a) A distinción entre law-in-books/law-in action implica desvelar as prácticas das
institucións públicas e persoas xurídicas privadas para alén dos obxectivos que
formalmente declaran (Sousa Santos e García Villegas, 2004, p. 1). o abismo tan
pronunciado entre o poder político, económico e xurídico das empresas transnacionais
e as declaracións sustentadas nos mecanismos privados da responsabilidade social
corporativa e códigos de conduta debe ser estudado co máximo rigor. Esta é unha
tarefa complexa, xa que a tea de araña político-xurídica que se tece entre as
institucións internacionais, basicamente financeiras, os estados centrais e as empresas
multinacionais crea estruturas de dominación política extremadamente eficaces e
sutís. A transparencia política e institucional require mostrar a quebra existente entre
as súas políticas materiais e formais. A idea que subxace é a de mostrar as relacións
de poder que impregnan o ordenamento xurídico económico –ao cal se dota de plena
eficacia normativa– fronte á mera lóxica declarativa que afecta aos núcleos de
imputación normativa dos sistemas de control das empresas transnacionais.

b) os pluralismos xurídicos, a xustiza non oficial que complementa nuns casos e que
confronta noutros o estado de dereito, é a segunda idea para termos en conta. Alén dos
pluralismos xurídicos infraestatais que con tanta forza están irrompendo nos novos
escenarios internacionais –non podemos esquecer a Constitución boliviana a respecto
das comunidades indíxenas ou, desde un ángulo ao meu parecer moi crítico, a lei
islámica–, os pluralismos a que nos referiremos serán as formas globais de xustiza
arbitral que actúan como referentes normativos das empresas multinacionais. A
globalización acentuou a crise dos sistemas normativos e dos seus principios básicos:
os de legalidade, xerarquía normativa e seguridade xurídica.

Como afirma Sousa Santos (2004, p. 2), entendemos por dereito «todo o conxunto de
normas que sustentan reivindicacións fundadas na idea de dereitos con base nas cales
se crean, preveñen ou resolven litixios. A resolución de litixios lévase a cabo segundo
procedementos máis ou menos normalizados e predicibles e mediante a actuación
dunha terceira parte, allea ao litixio, cuxa decisión pode ser apoiada mediante
coerción ou, cando menos, mediante a ameaza de coerción». As normas de comercio
e investimentos e as institucións que as ratifican modifican, reinterpretan e adecúan
os contornos centrais dos ordenamentos xurídicos aos intereses das empresas
transnacionais. Así, as normas imperativas, coercitivas e executivas transitan do
público ao privado; a transparencia, cando menos formal, dos procesos lexislativos é
substituída pola opacidade da tecnocracia financeira, e as institucións construídas
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desde a democracia representativa axéitanse á eficacia do mercado alleo á
lexitimidade sustentada na vontade popular. o pluralismo xurídico supraestatal
definido desde as posicións de poder confirma a privatización das regras xurídicas
globais.

c) A terceira idea conecta con aquilo que Zubero (2007, p. 53) denominou o exercicio
da desresponsabilización como nova fonte de poder. Conveño con el en que o modelo
globalizador afonda máis na «capacidade de emanciparse de calquera control
desresponsabilizándose da xestión dos espazos e as sociedades; [é] un poder que
reside menos na capacidade de obrigar que na de non sentirse obrigado. Ambas as
formas de poder, a tradicional e a nova, permanecen ambiguas». No noso caso esta
ambigüidade non é tal, xa que se reforza o ámbito internacional mediante o dereito
corporativo global que tutela os dereitos das empresas transnacionais. Así, os tribunais
arbitrais de comercio resolven litixios entre estados, xeralmente empobrecidos e
demandados, fronte a particulares, persoas xurídicas privadas,que son as
demandantes. As súas sentenzas son coercitivas e executivas. Ademais, a armazón
normativa neoliberal está sometida no seu iter a todo tipo de prácticas alleas aos
procedementos legais formalmente establecidos, carecen de controis, mentres que a
aprobación final das normas dispón de plena seguridade xurídica.

d) Por outro lado, as obrigas encóntranse atravesadas polas regras da desresponsabili-
zación absoluta, cuxa expresión formal son as boas prácticas dos códigos de conduta
alleos a calquera sistema normativo clásico. A desresponsabilización imprégnase,
aínda que poida parecer unha contradición nos termos, da responsabilidade social
corporativa, cuxa preocupación formal polas sociedades é voluntaria, ademais de
completar os ordenamentos nacionais onde as empresas transnacionais actúan. é aquí
onde se incidirá especialmente, para desvelar o círculo infernal entre a desregulación
neoliberal dos estados receptores e o baleiramento ou taponamento da evolución dos
sistemas universais internacionais e ad hoc de control das empresas transnacionais
fronte ao poder normativo do dereito comercial global. A armadura xurídica que tan
ferreamente está condicionando os novos gobernos latinoamericanos compleméntase
coa lóxica voluntaria das boas prácticas que desprazou o público cara ao privado.

e) A actual crise sistémica formula con toda a súa crueza a conflitiva relación
existente entre o mercado e a democracia, e entre a actividade económica e as formas
de ordenación político-xurídica da economía (Monereo, 2011, p. 37). A ruptura do
sistema garantista constitucional e do estado social de dereito volve situar no centro
do debate xurídico a reflexión sobre as teorías do formalismo e do instrumentalismo
xurídico.
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f) A última cuestión metodolóxica apóiase na distinción epistemolóxica entre
neutrali-dade e obxectividade. As investigacións sociais serán utilizadas para dar
conta precisa da realidade. Estas investigacións son en moitos casos alternativas, xa
que as institucións internacionais non teñen afondado en moitas das prácticas
concretas das empresas transnacionais. De todas as formas, a obxectividade non é
neutralidade, xa que o sufrimento das maiorías sociais condiciona o desenvolvemento
do traballo. o noso referente xurídico é o dereito internacional dos dereitos humanos
e o dereito internacional do traballo, e a inversión da pirámide normativa parte do
noso quefacer investigador.

2. O dereito ante a globalización económica: unha aproximación
metodolóxica

os estudos e análises sobre a globalización multiplicáronse nos últimos tempos. Son
moitos os aspectos sociais, culturais, económicos, políticos e xurídicos afectados por
este termo polisémico (Fariñas, 2005, p. 31) difícil de definir. De aí que se fale do
«proceso de globalización» ou de «procesos históricos» (Caballero, 2010, pp. 21-95;
Calderón, 2006, pp. 1-12) de transformación política, económica, institucional,
cultural e xurídica, máis que de definicións cerradas, capaces de abrangueren toda a
súa substantividade.

Como hipótese inicial abandónase a idea de inevitabilidade da globalización, tal e
como se está a desenvolver, ou das súas consecuencias «naturais» froito dun
determinismo mecanicista. Convén diferenciarmos con precisión as transformacións
que a globalización acompaña, como a relación espazo-tempo, as innovacións
tecnolóxicas, a transnacionalización dos mercados en todas as súas dimensións, a
diversificación da produción, as modificacións das relacións laborais e un longo
etcétera de mutacións xeradas por un fenómeno multifacético (Sousa Santos, 2003,
p. 168), da xestión neoliberal do devandito fenómeno e as consecuencias que produce.
unha cousa é o carácter descritivo de determinados procesos e outra moi diferente o
proxecto político que subxace ao fundamentalismo neoliberal, entendido como
criterio central a que todo debe subordinarse. Como afirma Sachs (2005, p. 188):

«os fundamentalistas do mercado consideran que o desenvolvemento é un concepto
redundante. Este producirase como resultado natural do crecemento económico, grazas ao
efecto da filtración. Porén, a teoría da filtración sería totalmente inaceptable por motivos
éticos, aínda cando funcionase na práctica, cousa que –de feito– non ocorre. Nun mundo de
abraiantes desigualdades, é un disparate pretender que os ricos se fagan aínda máis ricos, para
que así os desposuídos estean un pouco menos desposuídos».
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De aí que resulte imprescindible centrarse na dimensión social e, en concreto, nos fortes
desequilibrios que se producen entre o mercado e os dereitos humanos (Sousa Santos,
1998, pp. 176-232). A economía globalízase e as institucións democráticas que tutelan
os dereitos das maiorías sitúanse nun espazo subordinado e marxinal; as institucións
globalizadas substitúen o control democrático pola regulación opaca do comercio
global. Así, a organización Internacional do Traballo (oIT, 2004, p. 4) considera que:

«As normas globais reflicten unha falta de equilibrio. As normas e institucións económicas
prevalecen sobre as normas e institucións sociais; e as realidades globais están poñendo a
proba a eficacia das propias normas e institucións actuais. Liberalizouse o comercio dos
produtos manufacturados, mentres segue o proteccionismo no sector agrícola. Con demasiada
frecuencia as políticas internacionais aplícanse sen ter en conta as especificidades nacionais.
o desequilibrio das normas globais pode agudizar as desigualdades iniciais. Na actualidade,
as normas que rexen o comercio mundial favorecen con frecuencia aos ricos e poderosos, e
poden prexudicar aos pobres e febles, xa se trate de países, empresas ou comunidades».

Este é o pano de fondo da globalización económica. As súas normas, institucións e
políticas non son a consecuencia aséptica do devir económico mundializado, senón
o resultado da correlación de forzas existentes. Dito doutro modo, o feito de que no
vértice da pirámide normativa se atope a tutela dos dereitos que son obxecto de
regulación mercantil –e non os dereitos humanos– non depende de ningún proceso
inevitable, é froito da sacralización do mercado.

A segunda hipótese a que querería referirme é o desafío a que se enfronta o dereito á
hora de abordar a regulación dos múltiplos factores que subxacen aos cambios
provocados polo proceso globalizador. A crise dos modelos teóricos e analíticos do
dereito, xunto á do monopolio normativo do estado e de principios básicos como o
monismo xurídico, os dereitos subxectivos, a separación de poderes, o principio de
legalidade e o de xerarquía normativa, sitúan os ordenamentos xurídicos nunha fase
de adaptación cuxo desenlace é moi difícil de predicir. As institucións multilaterais,
as corporacións transnacionais e os estados imperiais forman unha nova dimensión
política, económica e xurídica que sustenta o proxecto neoliberal (Faria, 2001, pp. 13-
15). Pietro Barcellona considera que ao dereito moderno se lle encarga crear novas
condicións para a convivencia plural «polo que perde todo fundamento de xustiza e
se converte en artificio, regra de xogo, en espazo para a negociación dos intereses
económicos en conflito. o dereito ha de baleirarse de todo contido para converterse
en pura técnica formal...» (Barcellona, 1992, p. 46). un desenvolvemento
exclusivamente técnico-formal pode conducir a situacións en que os mecanismos
xurídicos se perfeccionan á vez que a situación social se deteriora (Chemillier-
Gendreau, 2002, p. 33). Nesta dirección, Faria (2001, p. 37) contrapón a crise que
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actualmente viven o dereito positivo e o pensamento xurídico coas transformacións
da globalización neoliberal:

«A dogmática xurídica1 aspira a facer posible a redución da experiencia á estrita dimensión
da norma, configura o xurídico como capaz de non verse condicionado nin por poderes
absolutos nin por ideoloxías. Ao ver así o dereito non como un feito social nin como un valor
transcendental, senón simplemente como un conxunto de regras positivas baixo a forma dunha
orde coactiva, a dogmática permite a conversión do pensamento xurídico nun aparato
conceptual depurado de contaminacións valorativas».

A dogmática xurídica desármase ante a influencia da globalización; o pluralismo
xurídico fronte ao monismo, o formal fronte ao informal, o codificado fronte ao
deslegalizado, o contractualismo fronte á lei, as relacións de poder fronte ao imperio
da lei e a vixencia declarativa e pouco efectiva dos dereitos humanos fronte á crise
permanente destes (Sen, 2010, pp. 387-421). Estas contradicións rexorden con toda
a súa vitalidade. Agora máis do que nunca, abordar os novos desafíos normativos
require revisar vellas controversias resoltas desde o dogmatismo xurídico; así, a
legalidade e a lexitimidade, a confrontación entre dereito e xustiza ou a subordinación
normativa ás relacións de poder. Por outra parte, a especificidade científica do dereito
deberá incorporar os coñecementos da socioloxía, a economía, a teoría feminista2 e
a política. A interdisciplinariedade imponse ante o carácter multifacético que
incorpora a globalización. Ademais, como afirma Domingo oslé (2007: 108), «o
internacional, mellor dito, o global pasou a ser patrimonio de todos os xuristas, e non
só dos internacionalistas». A ciencia xurídica crítica deberá integrar a dogmática e a
socioloxía como instrumentos para coñecer as razóns e obxectivos do dereito
(Monereo, 2007, p. 46). Este non se autoproduce á marxe dos contextos sociopolíticos
(Arnaud, 1998, pp. 17-43). As interpretacións alternativas baseadas nos dereitos
humanos e nos valores constitucionais para a resolución dos conflitos deben ir máis
alá da simple aplicación formal da norma.

JuAN HERNÁNDEZ ZuBIZARRETA158

ANUARIO DA FACULTADE DE CIENCIAS DO TRABALLO 5, 2014, PP.  151-221

1 A dogmática xurídica é o resultado da converxencia entre (a) a consolidación dun concepto moderno de ciencia,
ocupado non tanto do problema da verdade ou falsedade das conclusións do raciocinio científico como do seu carácter
sistemático e lóxico-formal; (b) a identificación entre os conceptos de dereito e lei positiva, nun primeiro momento,
e de dereito e sistema conceptual da ciencia, nun segundo momento; (c) a separación entre teoría e praxe e a
conseguinte afirmación dun modelo de saber xurídico como actividade prioritariamente teórica, avalorativa e
descritiva; (d) a énfase na seguridade xurídica como sinónimo de certeza dunha razón abstracta e xeral, resultante dun
estado soberano, coa conseguinte transposición da problemática científica ás cuestións de coherencia da lei en si
mesma (Faria 2001, p. 35). 
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A globalización xera unha ruptura na concepción monista do dereito. o estado deixa
de ser o protagonista central da produción lexislativa e o pluralismo xurídico global
consolídase como expresión dunha legalidade supraestatal, formal e informal, baseada
nas institucións e axentes económicos dominantes (De Julios-Campuzano, 2007, pp.
14-40). o dereito corporativo global, isto é a lex mercatoria, atópase condicionada
polas relacións de poder entre estados e sectores dominantes, que desprazan o dereito
estatal construído arredor da nación.

Desde a teoría do dereito resulta imprescindible reconstruír unha nova dogmática
xurídica global ou universal. Así, en palabras de Tiwning (2000, pp. 188-191) «un
renacemento da xurisprudencia xeral e unha reconsideración do dereito comparativo
desde unha perspectiva global como elementos chave dunha perspectiva xurídica
cosmopolita». Monereo (2007, pp. 11-51), pola súa vez, considera que a análise do
dereito, como forma da realidade complexa, non pode levarse a cabo de maneira
exclusiva a través da dogmática tradicional. unha teoría formal do dereito (a
tecnoloxía xurídica) e do funcionamento das normas serve para deformar a realidade
e lexitimar as estruturas existentes. De aí que á análise interna do dereito se una o
punto de vista «externo», «sociolóxico-xurídico e ético-político». «o centro de
interese para o xurista científico debe ser tanto o dereito positivo como a realidade
social en que se insire» (Monereo, 2007, p. 47), ao que engade: «é necesario superar
a alternativa entre o formalismo, que defende a autonomía absoluta da forma xurídica
a respecto do mundo social, e o instrumentalismo, que concibe o dereito como un
reflexo ou instrumento ao servizo das clases dominantes» (Monereo, 2011, p. 127).

Nesta dupla premisa, a globalización económica e a súa influencia nos núcleos
centrais dos ordenamentos xurídicos, sitúase a actual fortaleza das empresas
transnacionais e as dificultades para exercer un control xurídico eficaz.

A terceira e última hipóteses refírese ao modelo de democracia que acompaña a
globalización neoliberal. o binomio democracia-desenvolvemento humano/bo vivir
está sendo substituído polo de eleccións formais-mercado.

A necesidade de reformular os principios esenciais da democracia non pode disociarse
da profunda crise que a globalización económica está xerando nas institucións
representativas. A orde liberal, desde a estrita vertente política, e o seu duplo
fundamento representado pola imbricación da democracia representativa e o estado
de dereito, están ameazados –cando menos– polo desprazamento das decisións dos
antigos marcos dos estados-nación cara ás organizacións internacionais. A
organización Mundial do Comercio (oMC), o Banco Mundial, o Fondo Monetario
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Internacional (FMI), o G8, o G20... –institucións cuxo funcionamento se desenvolve
á marxe de calquera regra democrática3– están a converterse nas institucións centrais
do devir da cidadanía de todo o planeta. Non obstante, o gran reto reside, tal e como
o describe Bensaid (2004, p. 21), «na disposición dos espazos e os tempos onde poder
exercer un control democrático dos procesos de produción e reprodución social». Por
outra parte, as políticas neoliberais substitúen a cidadanía por consumidores, a lei
polo contrato, a lóxica lexislativa pola lóxica contractual, o dereito público por
normas privadas, a superioridade dos poderes executivos polos lexislativos, as
regulacións laborais e os dereitos sociais por privatizacións e desregulacións, a
democracia representativa por disputas electorais e o estado de dereito por estados ao
servizo das empresas transnacionais.

A globalización converte a democracia nun mero procedemento formal, dirixido á
consolidación da liberdade de mercado, sen ningún obxectivo emancipador. A
privatización dos dereitos humanos, a desregulación normativa en todos os ámbitos,
é dicir, a privatización do dereito, abren paso á democracia do mercado e á definitiva
privatización das súas institucións. A democracia transfórmase nunha simple sucesión
de actividades administrativas e procedementais onde as contendas electorais marcan
a consolidación do libre mercado. A ideoloxía neoliberal atenta contra a dimensión
igualitaria e paritaria da estrutura democrática (Fariñas, 2005, p. 81).

3. O dereito corporativo global

3.1. A feudalización do dereito global

A impunidade con que actúan as empresas transnacionais vincúlase co poder político
e económico con que contan (Zabalo, 2006, pp. 5-10). Esta é unha primeira
característica do novo dereito global. o poder político-económico das empresas
multinacionais –as concentracións e fusións de empresas transnacionais, os
monopolios, as privatizacións, as prácticas irregulares, os paraísos fiscais, as «portas
xiratorias» entre o poder político e económico, os lobbies de poder...– e os efectos
sociais e ambientais que provocan son moi graves, o que se agudiza polas dificultades
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3 Como afirma Ramonet (2003, p. 16), «a escala planetaria, os tres protagonistas son: as asociacións de estados
(Estados unidos, Canadá e México, unión Europea, Mercosur, ASEAN...), as empresas globais e grupos mediáticos
ou financeiros, e as organizacións non gobernamentais de dimensión mundial. Estes tres novos actores operan nun
marco planetario fixado non tanto pola organización das Nacións unidas como pola organización Mundial do
Comercio. o voto democrático do conxunto dos cidadáns ten moi pouco peso no funcionamiento interno destes tres
novos actores».



de control e pola impunidade con que actúan (Hernández Zubizarreta, 2011, pp. 529-
555).

Non pode obviarse que os seus dereitos se aferran ao dereito duro, clásico, que está
constituído polo imperativo, o coercitivo e o control arbitral; son a expresión da
xerarquía do mercado e da acumulación de capital duns poucos fronte ás maiorías
sociais. As empresas transnacionais desterritorializan parte da súa actividade
económica e fracturan os diferentes sistemas de regulación e control a que se ven
obrigadas; instrumentalizan o conxunto de normas materiais e formais do dereito
comercial global para a tutela dos seus intereses4. Esta protección encontra fortes
ancoraxes no caudal normativo e xurisdicional do comercio internacional. As normas
da oMC, os tratados rexionais e bilaterais de comercio e investimentos, os contratos
de explotación e os sistemas de solución de diferenzas e tribunais arbitrais son as
súas expresións máis concretas (Teitelbaum, 2010, pp. 153-229). é un dereito
internacional duro, imperativo, coercitivo, sancionador e xuridicamente eficaz. 

A globalización económica afondou na crise permanente entre a identidade do estado
de dereito, como o conxunto de garantías das liberdades e límites aos poderes públicos
desenvolvidos de maneira xenérica e abstracta, dun lado; e, do outro, o estado social,
intervencionista, e as súas crises asociadas ás económicas, que condicionan o seu
pleno desenvolvemento a prol dos dereitos sociais. As prestacións positivas, que
implican un plus de actividade e non de abstención por parte do estado, vinculáronse
desde a perspectiva xurídico-procedemental a mecanismos discrecionais, concretos,
moi especializados, cuantitativamente numerosos e sometidos ás relacións de poder
e á mediación dos partidos políticos e presións de grupos económicos e corporativos.
o sometemento á lei quedou subsumido en poderes moi discrecionais (Ferrajoli,
2004, pp. 16-19). A contractualización da lei e das relacións económicas emerxe con
gran forza. 

A globalización acentuou a crise dos sistemas normativos e dos seus principios
básicos: o de legalidade, xerarquía normativa e seguridade xurídica. A falta de
transparencia e de control democrático, a opacidade en todo o iter normativo e a
ausencia dunha xurisdición internacional que tutele os dereitos das maiorías sociais
xeraron o que Habermas denominou como «buratos de lexitimidade» (De Julios-
Campuzano, 2007, pp. 22).
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4 Para unha análise do contido material do dereito corporativo global-lex mercatoria, véxase Hernández Zubizarreta
(2012, pp. 135-138).



3.2. Perda de funcións do estado

No tocante á perda de funcións e soberanía dos estados, son as teses que tratan sobre
a presión indirecta que a hipermobilidade do capital xera sobre a capacidade dos
estados de manteren ou acrecentaren o estado de benestar as que xustifican a súa menor
capacidade reguladora. A idea básica fundaméntase na supeditación de toda a política
pública á «tranquilidade» que os grandes investidores necesitan para aumentaren as
súas taxas de ganancias (Torres, 2010, pp. 28-32). Aquí a carreira cara ao abismo dos
dereitos exprésase nos límites e retrocesos dos dereitos sociais da cidadanía, incluídos
os da clase obreira5. Nos países periféricos, a chantaxe do FMI, o Banco Mundial, os
acordos xerais de comercio da oMC e os tratados rexionais e bilaterais, atrofian e
inmobilizan a expansión do estado de benestar. A crise da soberanía dos estados é máis
un problema político que unha consecuencia incontestable da globalización. é unha
aposta por romper o pacto social e desequilibrar a –por outra parte– moderada
redistribución dos beneficios a prol do capital6. o adelgazamento do estado maniféstase
na vertente do estado de benestar, é dicir, nas súas políticas públicas e nos dereitos
sociais, e non na súa fortaleza como muro de contención das reivindicacións sociais.
os seus aparatos de control político son unha mostra do seu máximo esplendor (De la
Fuente e Hernández Zubizarreta, 2006, p. 203).

Canto á perda de competencias, o 11 de setembro (Silver, 2005, p. 25) supuxo unha
clara reactivación de poderes soberanos atrofiados, xa que o control do diñeiro das
redes do fundamentalismo islámico esixiu regular os fluxos de capital, o que ilustra
como as posibilidades de crear mecanismos de regulación existen alén das supostas
perdas de soberanía. unha vez máis pode constatarse que as decisións políticas poden,
cando menos, modular a tendencia uniformadora das políticas neoliberais.

o estado atópase desbordado por forzas económicas internacionais que, de acordo
coas categorías mencionadas, poderá controlar mellor ou peor. A ruptura do nexo
mercado-estado carrexa, no entanto, unha serie de consecuencias importantes
(Pacheco, 1999, pp. 123-158). A extorsión mediante a ameaza da deslocalización, a
mobilidade dos fluxos de capital sen regulacións de contención e o espazo financeiro
global desregulado son expresións da perda ou reacomodamento de competencias
estatais (Carrascosa, 2004, p. 29).
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5 As desigualdades históricas entre homes e mulleres toman especial belixerancia co impacto da crise económica e
as políticas de axuste, o que reforza a lóxica patriarcal da división sexual do traballo.
6 Para unha análise exhaustiva e rigorosa sobre os impactos da hexemonía do capital financeiro sobre o pacto
keynesiano, sobre as institucións públicas e sobre o conxunto das relacións laborais, véxase Alonso e Fernández
Rodríguez (2012).



o papel dos estados non pode desvincularse do desenvolvemento do capitalismo. A
soberanía nacional estivo historicamente supeditada á construción dun mercado
mundial e sometida ás confrontacións bélicas entre os estados imperiais. A
semisoberanía e cuasiestatalidade son vellas tendencias que se manifestan agora con
maior gravidade en moitos estados (Arrighi e Silver, 2001, p. 101). os estados
membros do G8, en especial os Estados unidos, potenciaron institucións financeiras
e comerciais, así como tratados rexionais e bilaterais de comercio e investimentos,
xunto a intervencións militares e económicas. A unilateralidade, a reinterpretación
do papel da organización das Nacións unidas (oNu) e a supeditación do dereito
internacional dos dereitos humanos ao dereito do comercio global foron as súas pautas
normativas e institucionais. Conveño con Monereo (2011, p. 124) en que:

«o que se debuxa na conxuntura actual é que os estados teñen que facer fronte a unha nova
xeografía do poder, en que xunto a fenómenos de relativa perda de autonomía decisoria operan
novas formas de regulación estatal. Velaí que se acentúe o pluralismo xurídico, interno e
externo, fronte á concepción tradicional monista da forzas de produción do dereito».

A existencia dos estados imperiais é básica para o funcionamento do capitalismo e dun
dos seus axentes centrais, as empresas transnacionais. A súa dimensión social vai
reducíndose e o control e a orde pública ampliándose. Algunhas competencias
normativas extraterritorialízanse, e as económicas-financeiras reenvíanse cara a
ordenamentos internacionais de carácter coercitivo, imperativo e con eficacia xurídica
máxima, mentres as competencias sociolaborais e os dereitos sociais son sometidos
a unha «regulación da desregulación»7 (Pastor, 2007, p. 4), quedando no ámbito
estatal e reterritorializándose. os dereitos das empresas transnacionais tutélanse desde
a extraterritorialización (normas da oMC, o FMI, o Banco Mundial, os laudos
arbitrais de obrigado cumprimento baixo a efectiva sanción en caso de
incumprimento) e desde a reterritorialización globalizada dos seus estados de orixe,
por medio dos tratados rexionais e tratados bilaterais. Porén, os dereitos dos
traballadores das multinacionais nos estados periféricos, en vez de se
internacionalizaren, reterritorialízanse desde a desregulación neoliberal previa dos
anos noventa e desde a debilidade tuteladora dos seus poderes xudiciais.

A contradición –ou mellor dito, confrontación– entre os emerxentes gobernos
democráticos dos países periféricos opostos ao pensamento único neoliberal abre a
porta a numerosos conflitos sociais e a reinterpretacións das armaduras xurídicas
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7 As reformas laborais neoliberais son unha tendencia continua nos estados desenvolvidos, aínda que a súa intensidade
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neoliberais que defenden os intereses das multinacionais en contra das maiorías
sociais.

Desde a perspectiva das relacións internacionais o concepto de soberanía empregouse,
de acordo con Stephen Krasner, de catro formas distintas. A legal internacional, que
se relaciona coas institucións e axentes formalmente independentes; a westfaliana,
referida á plena autoridade sen interferencias externas e no marco de un territorio; a
interna, que consiste na plena organización institucional e de competencias no interior
dun estado; e a interdependente, a autoridade dun estado capaz de regular todo tipo
de situacións, fluxos e mercadorías ao longo das súas fronteiras (Krasner, 2001, p. 14).
Segundo este autor, uns estados poden ter un tipo de soberanía e outros, outras. Así,
a pertenza á oMC erosiona a westfaliana, ou os estados fracturados poden ter
recoñecida a internacional e a westfaliana e careceren do control do seu territorio, e
o fenómeno da emigración cuestiona en moitos lugares a soberanía interdependente.
En calquera caso, a clasificación académica permítenos comprobar como as empresas
transnacionais inciden, cando menos, nas tres primeiras soberanías, malia que non
dunha maneira homoxénea.

os estados imperiais e desenvolvidos participan da soberanía internacional mediante
o recoñecemento e a constitución das institucións multilaterais económico-
financeiras. é certo que ese recoñecemento afecta en parte á soberanía westfaliana,
en canto que, froito da cesión de competencias no ámbito formal, as interferencias
externas son unha realidade; por exemplo, a oMC inmíscese no territorio dos países
membros. As empresas transnacionais participan destas decisións, impulsan e inflúen
para que a interferencia na soberanía westfaliana se traduza na perda de certas
competencias, basicamente as reguladoras do mercado; e asemade se desregulen, pola
súa presión –cando menos en parte–, os dereitos sociais e laborais, e se fortalezan
aspectos autoritarios do estado. Reducir o estado de benestar en prexuízo das maiorías
sociais require fortalecer o estado na súa vertente de control social. A influencia das
multinacionais nesta dirección é evidente. A intensidade da perda de soberanía
westfaliana e da autorregulación da soberanía interna varía segundo a proximidade
dos núcleos de poder do estado desenvolvido. Non ocorre o mesmo coa soberanía
interna, que se mantén formalmente vixente no que a dereitos sociais se refire. A
oMC non regula nada ao respecto, mais as normas multilaterais modifícanse de facto
mediante privatizacións e desregulacións, e as súas consecuencias repercuten sobre
a cidadanía e non sobre o capital. Desvelar esta situación vai alén do xuridicamente
formal e penetramos nas escuras relacións de poder.

Nos estados periféricos a perda westfaliana e de soberanía interior é moito máis nítida.
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o recoñecemento e a participación nas institucións multilaterais implican a
subordinación aos seus ditados. A presenza e interferencia da oMC ou das políticas
do FMI e o Banco Mundial é moito máis intensa e limitadora da soberanía westfaliana
que nos estados centrais. Pola súa vez, a perda de competencias relacionadas co
mercado e co carácter tuitivo do estado de benestar exprésase nas receitas neoliberais
e afecta a todo o aparato xurídico dos países receptores. As desregulacións,
privatizacións, liberdade de mercado e reforma do estado son os instrumentos
xurídico-políticos empregados. A soberanía westfaliana e interior quedan
completamente limitadas. os tratados rexionais e bilaterais de comercio e
investimentos son instrumentos que cerran o círculo da perda de soberanía dos estados
periféricos, mais non por causa das institucións internacionais, senón dos estados
desenvolvidos e as súas empresas transnacionais. As empresas transnacionais son
beneficiarias destas políticas.

Nos estados fracturados a perda de control dos territorios contrasta co seu carácter
formalmente independente; porén, a súa independencia e soberanía non son
funcionais. A disputa polos recursos naturais enfronta a diversas elites cos seus
respectivos grupos armados vinculados, con maior ou menor intensidade, a empresas
transnacionais e ao propio aparato do estado nacional. Institucionalmente son
sociedades moi fráxiles e a falta de estado, a crise, e incluso a inexistencia de
separación de poderes e imperio da lei, son elementos constitutivos de sociedades
sen estado. os índices dos estados falidos están constituídos pola falta de autoridades
para tomar decisións colectivas, a inexistencia de servizos públicos, un mercado
informal institucionalizado, a indisciplina a grande escala, a ausencia de políticas
fiscais e a corrupción xeneralizada.

os estados fracturados quedan basicamente excluídos da regulación neoliberal directa
e, só se dispoñen de recursos naturais, sufrirán a intervención directa de empresas
transnacionais, cuxos intereses estarán tutelados formalmente por medio de contratos
de explotación.

Por último, as institucións financeiras internacionais, por medio dos seus préstamos
aos poderes soberanos, representan formas directas de diminución de soberanía
westfaliana e interna. Desde a segunda guerra mundial, teñen tomado a forma de
contratos que son unha clara indución á limitación da soberanía mencionada. Esixen
condutas específicas dirixidas non só a pactar a amortización dos créditos, senón a
interferir nas políticas económicas e internas. Son numerosos os casos concretos que
ilustran as políticas das institucións financeiras (Krasner, 2001, pp. 183-216). As
políticas de condicionalidade e os plans de axuste son os instrumentos que tiveron un

o ESTADo SoCIAL DE DEREITo E o CAPITALISMo:
CRISE DA FuNCIóN REGuLADoRA DA NoRMA XuRÍDICA

165

ANUARIO DA FACULTADE DE CIENCIAS DO TRABALLO 5, 2014, PP.  151-221



maior e máis preciso impacto nas reformas neoliberais dos países periféricos, e que
máis afectaron ás maiorías sociais.

3.3. Empresas transnacionais, pluralismo xurídico e competencias estatais

A transnacionalización dos mercados de finanzas, capitais, mercadorías e servizos
require modificacións institucionais e xurídicas importantes para o asentamento dunha
economía globalizada. os principios normativos e sistemas xurídicos establecidos
pola teoría liberal hexemónica están sufrindo modificacións substanciais. Así, a crise
da soberanía dos estados, o monopolio estatal da violencia e a consolidación de
organizacións multilaterais de comercio e as finanzas, que disputan –cando non
subordinan– as decisións e o control do estado. Aspectos a que se suman a crise de
principios xurídicos como o de legalidade, xerarquía normativa, seguridade xurídica,
e a modificación do monismo xurídico (Mercader, 2003, p. 99).

A dimensión espazo-tempo tivo como referente nos últimos tempos o estado nación
como eixe central (López Ayllón, 1999, pp. 7-21), considerando a vertente
supraestatal ou transnacional e a infraestatal ou local como subordinadas ou
intranscendentes. As sociedades modernas aparecen atravesadas por unha pluralidade
de ordenamentos xurídicos que subtraen ao estado o monopolio normativo e
desprazan o monismo xurídico cara ao pluralismo. A idea de pluralismo xurídico ten
a ver con máis dun sistema xurídico que opera na mesma unidade política (Sousa
Santos, 1998, p. 19)8, implica ordenamentos xurídicos autónomos nun mesmo espazo
xeopolítico que se interrelacionan constantemente (Faria, 2001, p. 15). o pluralismo
xurídico pode manifestarse, á súa vez, como a existencia de varias normas xurídicas
que regulan de modo diferente unha mesma situación en vigor nun mesmo momento
e sociedade. Esta idea está conectada co termo «informal», que desde a perspectiva
da socioloxía xurídica se establece como todo procedemento de resolución á marxe
das formas ordinarias ou extraordinarias fixadas polos ordenamentos xurídicos. Por
último, encóntranse variantes externas do pluralismo xurídico dentro das unidades
supranacionais vinculadas ás reestruturacións capitalistas da globalización
neoliberal.
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8A existencia de pluralismos xurídicos de ámbito infraestatal ou local con relación ás multinacionais maniféstase na
colisión entre a actividade das empresas transnacionais e os dereitos das comunidades indíxenas e a normativa
internacional que tutela os seus dereitos. Trátase dun conflito que adquirirá relevancia cando as lexislacións nacionaies
incorporen os dereitos das comunidades indíxenas ao bloque de constitucionalidade e os gobernos nacionais pasen
do reconocimiento formal á eficacia normativa substancial. Só desde esta perspectiva o choque coas normas
comerciais internacionais terá posibilidades de éxito.



A globalización despraza os suxeitos de produción normativa e modifica a dimensión
da harmonización xurídica. Conveño con De Julios-Campuzano (2007, p. 17) en que
«o sistema xurídico se converte en algo aberto, flexible e poroso cuxas normas se
entrelazan sen fin con normas procedentes de distintas instancias, de modo que o
sistema se expande a través dos múltiplos nexos colaterais de complexas redes
normativas».

En calquera caso, a consolidación do pluralismo xurídico adquire características
substantivas no ámbito da globalización económica e a orde xurídica internacional
(Zapatero, 2003, p. 407). Estes perfís non son alleos á conexión existente entre as
formas xurídicas e as relacións de poder capitalista. o dereito como institución,
basicamente ao servizo das estruturas políticas e económicas de poder, asume
configuracións históricas mutables e –no caso que nos ocupa– adecuadas ás
características centrais da globalización. A existencia de axentes e organizacións
económico-financeiras supraestatais (as empresas transnacionais, a oMC, o FMI, o
Banco Mundial e o G8) está xerando unha armazón institucional de perfís propios que
emprega categorías e principios xurídicos estatais e de dereito internacional (Farias,
2001, p. 145) xunto a prácticas privadas que regulan o comercio internacional por
medio dunha hiperinflación normativa difícil de coñecer e controlar, dotada de
imperium e con plena eficacia xurídica e sancionadora, axeitada a sistemas arbitrais
de resolución de conflitos (Castillo, 2001, pp. 229-241).

Ademais, os controis democráticos, a pesar de contaren con regras formalmente
democráticas, atópanse sometidos aos poderes económicos e ás prácticas dos grandes
bufetes de avogados que os representan. Todo iso reforza a vertente contractual e a
bilateralidade por encima da xeneralidade e abstracción da lei. A fortaleza das normas
xurídicas privadas de comercio contrasta cos efectos erga omnes que as acompañan.
o binomio privatización das normas-efectos xerais sobre a poboación, neste caso
mundial, disloca os núcleos centrais e garantistas do dereito.

As normas internacionais de comercio e investimento formalizadas na oMC, os
tratados rexionais e bilaterais, o FMI e o Banco Mundial constitúen un dereito
comercial global xerarquicamente superior aos ordenamentos nacionais, sobre todo
dos estados periféricos9. Estas normas, xunto aos contratos de investimento das
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FMI, Banco Mundial...); as redes gobernamentais que xorden fóra de institucións internacionais formais (así, acordos
do G8); e as redes gobernamentais espontáneas basicamente informais que poden desembocar en forma de acordos
executivos, convenios etc.



empresas transnacionais e as prácticas privadas van formalizando de feito situacións
de pseudopluralismo xurídico, máis próximo a un monismo xurídico das grandes
corporacións comerciais que a outra cosa. os estados periféricos, afastados das
estruturas de poder, son a proba fidedigna da quebra da centralización normativa, xa
que esta queda desprazada polas normas do dereito global do comercio. o pluralismo
xurídico exprésase na debilidade normativa estatal fronte á fortaleza do dereito
internacional do comercio e a fraxilidade do dereito internacional dos dereitos
humanos e o dereito internacional do traballo. Capella cuñou o termo «soberano
privado supraestatal», que está «constituído polo poder estratéxico conxunto das
grandes compañías transnacionais e, sobre todo hoxe, dos conglomerados financeiros.
Imponse mediante instancias de diverso tipo: convencionais interestatais, como o G7
(conferencias do grupo dos países máis industrializados), fundamental para a
regulamentación do comercio mundial; institucións como o Banco Mundial e o Fondo
Monetario Internacional (que proceden dos acordos de Bretón Woods), a oCDE ou
a oMC, e instancias privadas de creación de dereito, como as que establecen para
interrelacionarse os grandes grupos económicos transnacionais» (Capella, 1999, p.
108).

As empresas transnacionais convértense en poderosísimos axentes económicos que
condicionan directa ou indirectamente a produción normativa estatal e internacional,
mediante acordos formais e informais na escala mundial e mecanismos específicos de
resolución de conflitos, á marxe dos criterios e fundamentos dos poderes xudiciais.
Doutra banda, os criterios de lexitimación, máis baseados no poder que na
democracia, garántenlles a plena seguridade xurídica. Non se está cuñando un dereito
universal e si un dereito global máis privado que público (Fariñas, 2005, p. 147).

A globalización consolidou un novo pluralismo xurídico (Arnau, 1998, pp. 63-66)
en que os estados periféricos sucumben ao dereito corporativo global, que reaparece
cun poder descoñecido na esfera xurídica internacional; un dereito máis próximo, tal
e como comprobaremos, a normas privadas que a públicas. A perda do monopolio
xurídico estatal non veu acompañada da superioridade normativa do dereito
internacional dos dereitos humanos e do dereito internacional do traballo, nin
–sequera– da súa equiparación, de xeito que estes permanecen atrincheirados nas
fráxiles características do dereito internacional. Non son normas capaces de
contrarrestaren o poder político e económico das empresas transnacionais. Por outra
parte, os códigos de conduta das transnacionais responden a unha lóxica de
voluntariedade e unilateralidade situada nos contornos do dereito, ao seren
manifestacións privadas, neste caso, das obrigas referidas aos dereitos sociais das
empresas transnacionais.
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A transnacionalización da regulación xurídica adquire, de acordo con Sousa Santos
(1998, p. 82 e ss.), perfís específicos no marco da globalización neoliberal. o mercado
único, establecido polo Consenso de Washington, propicia un modelo de
desenvolvemento que implica axustes estruturais e cambios xurídicos de moita
intensidade para un novo réxime de acumulación capitalista. A nova arquitectura
xurídico-económica implica destruír as institucións e normas anteriores. Esta
destrución afecta máis aos estados periféricos, que se ven ameazados non só polos
estados imperiais, senón polas novas institucións multilaterais e axentes privados,
como as empresas transnacionais. As políticas de axuste estrutural implican que o
estado desregule mediante unha nova re-regulación.

Desde esta perspectiva a economía imponse e o estado bascula entre a dualidade
formal da súa soberanía ou as decisións realmente substantivas. Xunto ás reflexións
anteriores, relacionadas coa posición dos estados na estrutura de poder, resulta
conveniente contrastarmos as competencias que determinan o peso das súas
economías nacionais. Neste sentido, Faria (2001, p. 22) considera competencias
básicas «a dimensión do seu mercado consumidor, a capacidade de investimento dos
capitais privados nacionais, o control da tecnoloxía innovadora, a especificidade das
súas bases industriais, o grao de modernidade das súas infraestruturas básicas, niveis
de escolaridade, políticas monetarias, fiscais, cambiarias e asistenciais...». Canto máis
afastadas se atopen estas competencias da autoridade dos estados, máis próximas se
sitúan das empresas transnacionais e das institucións que as sustentan. A libre
competencia e a flexibilidade laboral convértense, á súa vez, en principios inherentes
ás políticas sociolaborais dos estados periféricos. o estado non pode intervir na
economía nin deseñar políticas públicas reequilibradoras desta.

o estado social está transformándose no que Monereo (2011, p. 125) denomina
estado-mercado ou estado de competencia económica, onde a competitividade
prevalece sobre o emprego. Supiot (2006, pp. 103-107) analiza un caso concreto ao
respecto. Parte de como os indicadores de desemprego dos países dependen moito
máis da oMC e das empresas transnacionais que das lexislacións laborais. Na década
dos oitenta a avicultura intensiva10 estableceuse como un modelo intensivo
dependente das transnacionais alimentarias e con baixísimos custos sociais. Xerou
un alto crecemento económico inicial que, en pouco tempo, quedou supeditado a
deslocalizacións das multinacionais na China, Tailandia e o Brasil, de onde
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comezaron a reimportarse produtos conxelados. o efecto nos gandeiros europeos foi
unha maior presión para elevar a produtividade, reducir os custos sociais e, aínda así,
diminuír os beneficios. Por exemplo, a avicultura bretoa quedou esnaquizada pola
importación de pezas selectas de polo conxelado de Tailandia e o Brasil. Pola súa
vez, algúns países africanos protexidos polos acordos comerciais de Lomé sufriron o
impacto das regras de libre comercio da oMC, pois foi eliminada toda a protección
nacional. o resultado foi a importación masiva de pescozo, ás e rabadillas conxeladas,
desprezadas polos consumidores do norte, o que levou a creba a industria local. 

Supiot (2006, p. 107) considera que o exemplo descrito é unha «aplicación exemplar
da división internacional do traballo... Invertendo os principios xurídicos establecidos
no período de posguerra, estas reformas facilitaron o desenvolvemento dun
dogmatismo partidario do libre mercado cuxos efectos son tan destrutivos para os
traballadores autónomos ou informais como para os empregados asalariados, do norte
e do sur»11.

Por outra parte, o mesmo autor (Supiot, 2011, p. 65) considera que «a oMC fai
desaparecer calquera xerarquía entre medios e fins. Non se prevé ningún
procedemento que permitise medir a eficacia da xeneralización da libre circulación
dos capitais e das mercadorías na escala mundial en función dos obxectivos de nivel
de vida, taxa de emprego ou ingresos. o desmantelamento das fronteiras comerciais
formúlase como un fin en si mesmo, que fai inútil calquera avaliación dos seus efectos
reais. Nesta nova dogmática, a competencia converteuse na meta e os homes nun
simple medio para alcanzar esta meta».

A perda de competencias ten o problema engadido de efectuarse á marxe dos espazos
democráticos, mediante técnicas pouco transparentes e sen control das institucións do
estado de dereito. Ademais, a construción dunha economía globalizada está
propoñendo un sistema autoorganizado e autorregulado que se basea na conformación
de redes formais e informais de empresas transnacionais, que poñen dificultades ao
seu control por parte dos estados, fundamentalmente dos periféricos. Parece que o
estado debe limitarse a coordinar, adecuar intereses e realizar axustes orzamentarios
(Faria, 2001, p. 32).
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global etc.– son tratados por Valenciano (2012).



4. A crise financeira e os sistemas de regulación na Unión Europea

A crise económica e financeira viuse incrementada pola crise xurídica no marco da
unión Europea (uE); esta converteuse nun campo máis de experimentación onde
quebrar o estado social de dereito e, o que é máis grave, erosionar a arquitectura
xurídica internacional dos dereitos humanos e dos seus núcleos de imputación.

A teoría instrumentalista entende que o estado e o dereito son mecanismos das clases
dominantes para disciplinar a sociedade. Xa Engels admitiu que descoidara o lado
formal dos procesos económicos e, malia que eran a contradición esencial, recoñeceu
unha relativa autonomía dos elementos superestruturais (Hobsbawm, 2011, p. 60).
As institucións políticas e xurídicas dispoñen dunhas dinámicas e unha autonomía
propias que as transforman en categorías específicas; superan a simple cualificación
de instrumentos ao servizo do capital.

De aí que a visión instrumental fose evolucionando cara a unha visión máis complexa
do estado de dereito. Este «ten que posuír un ámbito real de autonomía que lle permita
presentarse e actuar como unha instancia mediadora e neutral a respecto dos conflitos
xurdidos na sociedade civil, e en particular na esfera das relacións económicas»
(Monereo, 2011, p. 122). As normas xurídicas basculan entre a reprodución do capital
e da súa acumulación, dun lado; e, do outro, a reprodución das forzas de traballo e a
tutela dos dereitos sociais e as políticas públicas. é dicir, o estado de dereito debe
sustentar un espazo de autonomía funcional que representa o seu equilibrio entre
instancias de control e de dominación, e instancias de integración, a través de políticas
sociais e o dereito social. Falamos dunha autonomía funcional que sucumbe ante o
sistema económico capitalista.

Alegre Zahonero e Fernández Liria (2009) consideran que «baixo condicións
capitalistas, a defensa do dereito puro pode implicar en realidade, unha defensa da
barbarie. Certamente, isto explica en gran medida a profunda desconfianza que sentiu
a tradición marxista cara ao dereito, pois, certamente, abonda en ocasións con
observar cales son os maiores defensores da pureza do dereito para sospeitar que os
seus efectos serían devastadores. Con todo, esta desconfianza é, desde o noso punto
de vista, resultado dun certo erro, pois o problema non radica tanto no dereito (cuxo
carácter irrenunciable nos amosan de forma incontrovertible os grandes autores da
Ilustración), senón, precisamente, nas condicións capitalistas de produción». Desde
esta perspectiva, Alba Rico (2011) denominou «armadura institucional» o estado de
dereito, a separación de poderes, as garantías procesuais... que son conquistas que as
clases dominantes tiveron que aceptar. Nas súas palabras (Alba Rico, 2011, p. 3):
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«A forma de estado de dereito, progreso da razón sen precedentes, garante ao mesmo tempo
as condicións institucionais necesarias para o exercicio da democracia e para a evitación da
demagoxia. o capitalismo irreformable, en permanente revolución, debe dar paso a un sistema
en que, por fin, todas estas boas ideas poidan funcionar realmente, sen ser secuestradas ou
manipuladas ou inhabilitadas desde o exterior, e ademais ser reformadas cando así convir».

Na mesma dirección, Asens e Pisarello (2011a, p. 16) afirman que:

«(...) no nome da lei reprimiuse e torturouse, asentáronse privilexios e condenouse á fame e
a miseria. Pero esta arbitrariedade disfrazada de legalidade sempre atopou unha Antígona
disposta a desenmascarala en nome do dereito e a razón».

o Informe do Foro sobre Riscos Globais, presentado ante o Foro Económico de
Davos, detectou cincuenta riscos globais agrupados en cinco bloques: económicos,
xeopolíticos, ambientais, sociais e tecnolóxicos, en que destaca o fracaso na
gobernación global. o informe subliña a aparición dunha nova clase de estados
criticamente fráxiles, países que foron ricos e que son vítimas da ausencia da lei.
Pastor (2012) entende que «a receita do “shock sen terapia”, baseada en máis
neoliberalismo, serve sen dúbida aos intereses desa fracción hexemónica do
capitalismo financiarizado, mais o prezo que se está a pagar por iso é a entrada dun
“decrecemento caótico” (como xa predixo Ramón Fernández Durán), e, sobre todo,
é unha crise de lexitimidade de moitos estados que até agora lograran conciliar as
necesidades de reprodución do capital co logro dunha paz social».

A crise sistémica actual ratifícanos na tese da reinterpretación –desde as relacións de
poder– do papel do dereito e dos seus núcleos de imputación como instancias máis
de dominación que de integración. Así, a crise de lexitimidade democrática das
institucións europeas consolidouse no momento en que se decidiu construír ao ditado
das corporacións transnacionais, en que a soberanía popular quedou acantoada. Para
alén disto, á crise democrática dos parlamentos nacionais, froito da cooptación polo
capital da democracia representativa e dos procedementos electorais e parlamentarios,
súmase a cesión lexislativa a institucións dubidosamente democráticas. Por outra
parte, a ratificación dos acordos da oMC, a aprobación dos plans estruturais e
políticas de condicionalidade das institucións financeiras e a ratificación dos tratados
constitutivos da uE e de moitos dos seus regulamentos rabenaron ás cámaras
lexislativas nacionais importantes competencias. No entanto, o control democrático
de decisións transcendentais que afectan ás maiorías sociais esvaécese no marco de
institucións globais e de normas e procedementos xurídicos do dereito corporativo
global.
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4.1. Crise económica e asimetría normativa

o Acta única europea institucionalizou nos oitenta o mercado único e a libre
circulación de capitais, servizos e mercadorías; prohibiu calquera axuda que impedise
a libre competencia e preparou o terreo para a privatización e mercantilización dos
servizos públicos. Co Tratado de Maastricht a supresión do déficit público e a
contención da inflación convertéronse en principios xurídico-económicos situados
no vértice da pirámide normativa; principios controlados polas instancias
tecnocráticas europeas, tal e como estableceu o Pacto de estabilidade e crecemento
no ano 1997. Ademais, o Tratado de Lisboa blindou xuridicamente a libre
competencia e a libre circulación de capitais e servizos, a redución do gasto social,
as desregulacións e o freo ás políticas públicas.

A uE comezou a súa andadura baixo as directrices dos estados, posteriormente do
mercado e a raíz da década dos noventa foi o modelo neoliberal o que se impuxo. A
recente crise económica confirmou e expandiu as tendencias presentes ao longo da
construción europea. A liberdade de movementos de capitais e mercadorías, o
mercado e a moeda única son os principios económicos que articularon a
institucionalidade e as normas xurídicas comunitarias (Albarracín, 2011); doutra
banda, os contrapesos foron mínimos e continuamente reinterpretados. os dereitos
sociais, a Europa da igualdade e da solidariedade, quedaron secuestrados no ámbito
do declarativo, fronte ao carácter imperativo das normas que tutelan o capital.

A crise económica, ou mellor sistémica, materializouse con toda a súa crueza como
froito dun «investimento moi atractivo e rendible, miles de produtos financeiros
derivados de contratos hipotecarios que, cando a economía comezou a virse abaixo,
resultaron ser en realidade simple lixo financeiro que fixo quebrar os bancos e os
investidores que os adquiriran. (...) Cando iso ocorreu, os bancos deixaron de
conceder créditos e enseguida as empresas e os consumidores que dependen dese
financiamento non puideron seguir producindo ou comprando, o que provocou unha
gran caída da actividade económica e o aumento do paro, o cal chegou a ser
cualificado como a Gran Recesión» (Navarro, Torres e Garzón, 2011, pp. 17-18). En
realidade, como afirma Husson (2011, p. 5):

«o capitalismo reproduciuse durante os dous decenios que precederon a crise acumulando
unha montaña de débedas. Para evitar o afundimento do sistema, os estados asumiron o
esencial destas débedas que de privadas pasaron a ser públicas. o seu proxecto é de agora en
diante presentar a factura aos cidadáns baixo forma de recortes orzamentarios, de aumento dos
impostos máis inxustos e de conxelación dos salarios».
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Ramonet (2011) xulga que en Europa se deron golpes de estado financeiros. os
bancos de investimento, compañías de seguros, fondos de pensións e fondos
especulativos (hedge funds) son os que constitúen o mercado; a esfera financeira
move ao ano capitais por valor de tres mil catrocentos cincuenta billóns de euros,
fronte á economía produtiva, que o fai en corenta e cinco billóns. As economías
nacionais non poden resistir o ataque dos mercados, menos aínda tendo en conta que
son os propios bancos europeos os que especulan coas débedas soberanas. é un bucle
infernal que se pecha coas medidas de austeridade e os axustes decretados polos
gobernos europeos para calmar os seus propios bancos. Nada que ver co imperio da
lei e o estado de dereito.

En Grecia, as medidas impostas nos rescates pola troika (FMI, Banco Central e
Comisión Europea), están convertendo o país nun banco de probas das políticas
neoliberais máis extremas, xa que se desexa transformar o país nunha área económica
privilexiada para os investidores. Non obstante, os sectores máis agresivos do capital
grego –banca, construción, navieiras, industria e enerxía– apoian abertamente as
medidas mencionadas. A alianza contra as maiorías sociais é un feito; o obxectivo é
conseguir un cambio social que sitúe os salarios e as condicións laborais nos anos
sesenta. Como afirman Toussaint e Viven (2011):

«Estes acordos, que xeran novas débedas e que impoñen ás poboacións unhas medidas de
austeridade sen precedentes, poden ser cuestionados cos fundamentos do dereito internacional.
Como subliña a doutrina da débeda odiosa, as débedas de estado deben ser contraídas e os
fondos que proveñen delas usados para as necesidades e nos intereses do estado. E, por
suposto, os créditos da troika son condicionados a medidas de austeridade que violan o dereito
internacional impedindo que estes estados saian da crise».

Parece que as palabras de Thomas Jefferson, terceiro presidente dos Estados unidos,
escribiu en 1802, recuperan plena actualidade:

«Penso que as entidades bancarias son máis perigosas para as nosas liberdades que os exércitos
permanentes. Se o pobo estadounidense permite un día que os bancos privados controlen a súa
moeda, estes, e todas as empresas e bancos que florecerán arredor deles, privarán os cidadáns
de todo o que lles pertence. Primeiro con inflación, e máis tarde coa recesión, até o día en que
os seus fillos esperten sen casa e sen teito, sobre a terra que os seus pais conquistaron».

Trátase dunhas palabras cuxa tradución política actual implica que as clases
dominantes controlan as institucións financeiras e secuestran as prácticas das
institucións democráticas. A crise económica puxo sobre a mesa con total claridade
como o poder económico domina o poder político, e como a arquitectura xurídico-
institucional se reinterpreta a favor das clases dominantes. o pacto capital-traballo
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rompeu e a crise dos dereitos sociais, económicos e culturais, xunto coa quebra das
políticas públicas, permítenos afirmar que as novas xeracións se enfrontan a peores
condicións de vida que as anteriores (Rousset, 2011).

Desde unha perspectiva normativa, o capital conseguiu dos distintos estados e
institucións globais reformas dirixidas a garantir a liberdade absoluta de capitais e
converter en principio xurídico universal a suposta estabilidade financeira; a xerarquía
normativa internacional dislócase ao situar os dereitos do capital por encima do
dereito internacional dos dereitos humanos e dos principios constitucionais.

Así, os dirixentes europeos adoptaron o 30 de xaneiro de 2012 un acordo que impón
sancións automáticas aos países que superen o déficit público, baixo a supervisión do
Tribunal de Xustiza da unión Europea (TXuE); porén, o texto adoptado para
reactivar a economía e xerar emprego queda nunha simple declaración de intencións,
xa que non menciona ningunha cifra nin establece estímulos orzamentarios ou
variacións substanciais na política do Banco Central Europeo. Así mesmo, o 29 de
febreiro de 2012 repartíronse máis de cincocentos vinte e nove mil millóns de euros
entre oitocentos bancos, a un tipo de interese ao 1% e a tres anos de prazo. unha vez
máis, dáse por feito que a maior parte dese diñeiro estará destinado a sanear os
balances das entidades perceptoras; destínanse inxentes cantidades de diñeiro para
rescatar os países afectados pola crise da débeda, financiando a un baixo custo os
bancos para que poidan comprar esa mesma débeda a un interese moito máis alto.
Desde unha perspectiva normativa, as relacións de poder e a perversión do principio
de igualdade pasan a forman parte do contido esencial das normas xurídicas.

os principios que sustentan estrutura xurídica e institucional da uE basculan, máis
alá dos defensores dunha uE claramente neoliberal, entre os que entenden que nos
anos noventa «Europa non era desenfreadamente liberal (...), [pois] tense en conta
unha dimensión social supranacional que interactúa cos marcos estatais de relacións
laborais» (Baylos, 2011, p. 112); e os que consideran que o modelo europeo, con
distintas intensidades segundo as épocas e as correlacións de forza, xurdiu dunhas
elites empresariais e financeiras que pretendían obter un mercado único cunha moeda
común (Navarro, Torres e Garzón, 2011, pp. 171-189).

En Maastricht non se regularon mecanismos de cohesión fiscal e social, nin tampouco
o control e seguimento da débeda privada dos países; é certo que se regularon os
comités de empresas europeos e se abriron espazos á negociación colectiva e ao
sindicalismo europeo, mais a asimetría de intereses reflectiuse no caudal lexislativo
aprobado na súa evolución normativa. En calquera caso, si existe certo acordo ao
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abordar a fase actual iniciada coa guerra de Iraq e a ampliación europea. Moitas das
medidas xurídico-económicas son froito de acordos e o consenso entre países ricos e
elites dominantes.

A Carta de dereitos fundamentais, adoptada e promulgada polos presidentes da
Comisión Europea, do Parlamento Europeo e do Consello no ano 2000, incorpórase
ao Tratado da unión. Enuméranse cincuenta dereitos relacionados coa dignidade,
liberdade, igualdade e solidariedade. Son principios acordes coa normativa do dereito
internacional dos dereitos humanos, mais o seu carácter vinculante queda esvaecido
fronte aos dereitos do capital; a súa proximidade á razón moral afástaos da eficacia
xurídica. Porén, o control normativo sobre o sector financeiro continúa a ser moi
feble: as burbullas especulativas seguen tolerándose; os paraísos fiscais continúan
legalizados; a transparencia das prácticas financeiras é case nula; especúlase coa
débeda soberana; o branqueo de diñeiro é unha práctica tolerada; non se controla o
movemento de capitais; seguen sendo legais os chamados «derivados de
incumprimento crediticio»; non se controlan os hedge funds nin se procede a separar
a banca comercial da financeira, nin se aproban taxas ao movemento de capitais; non
se prohiben as elevadísimas retribucións dos altos directivos das entidades financeiras
etc. Ademais, a política fiscal comunitaria, os dereitos sociais e económicos, as
prácticas ilegais das empresas europeas dentro e fóra do territorio comunitario etc. son
exemplos máis que evidentes da asimetría normativa, da correlación de forzas no
actual marco de loita de clases.

A nova legalidade internacional e comunitaria sustentada en leis, regulamentos e
sentenzas está dando lugar a unha constitución global que apuntala o poder das clases
dominantes e que actúa ameazando os procedementos que tutelan os dereitos sociais
nos marcos constitucionais. En Grecia, a troika (Comisión, FMI e Banco Central)
establece mecanismos de supervisión en todos os ministerios do Goberno grego, o que
implica medidas neocoloniais que rabenan a soberanía nacional. Sortiris (2012)
entende que:

«(...) a uE está a converterse, a pasos axigantados, na institución máis reaccionaria e
antidemocrática desde a época do nazismo. Non é suficiente falar de déficit democrático.
Estamos enfrontados a un agresivo intento de impoñer condicións antidemocráticas que
restrinxen a soberanía e o control democrático. E deixan pouco ou ningún espazo para o debate
e a confrontación sobre as opcións políticas, xa que estas son ditadas polos mercados a través
dos mecanismos supervisores da uE».
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4.2. Crise, Unión Europea e quebra do estado social de dereito. O golpe de estado
das elites económico-financeiras e políticas

os feitos expostos amósannos que o estado de dereito, o imperio da lei, queda
reinterpretado a favor do capital, xa que os seus dereitos se tutelan de maneira
coercitiva e globalizada –regúlanse os seus dereitos e desregúlanse as súas obrigas–,
de tal forma que as súas obrigas se ven esvaecidas no marco da estabilidade
económica. Vexamos algúns exemplos.

– Na uE o caudal normativo sobre investimentos e comercio, a liberdade de capitais
e mercadorías é moi superior ao existente no ámbito do dereito do traballo
comunitario. Ademais, desde a crise financeira o cúmulo de tratados e pactos a prol
do capital é moi superior ás regulacións que poidan tutelar as maiorías sociais. En
xuño de 2010 aprobouse o Pacto de reforma estrutural para neutralizar as rixideces
dos mercados de traballo; en marzo de 2011 o Pacto do euro plus; en decembro de
2011 o Pacto de estabilidade e crecemento reforzado –cinco regulamentos e unha
directiva cuxa función é ampliar a capacidade sancionadora das instancias europeas–
; e en xullo de 2012 entrou en vigor o Mecanismo europeo de estabilidade económica.
A Europa social é moi deficitaria a respecto da Europa do capital. A asimetría é
notoria. En palabras de Habermas (2012, p. 105):

«o curso posterior da crise puxo en evidencia o defecto na construción europea: cada país
reacciona con medidas político-económicas propias. Debido a que as competencias na unión,
dito en poucas palabras, se reparten de tal maneira que son Bruxelas e o Tribunal de Xustiza
Europeo os que impoñen as liberdades económicas, mentres que os custos externos derivados
delas se trasladan aos países membros, non existe hoxe unha formación común da vontade
político-económica».

– A protección dos dereitos sociais e económicos no marco da uE é moi fráxil fronte
aos mecanismos previstos para garantir a disciplina fiscal a favor das clases
dominantes. o Tratado sobre a estabilidade, a coordinación e a gobernación establece
que calquera país que ratificase o tratado poderá levar outro país asinante que incumpra
o pacto ante o TXuE; este poderá sancionar o país infractor cunha multa equivalente
ao 0,1% do PIB. En setembro de 2011 a Comisión Europea aprobou seis regulacións
no marco do Pacto de estabilidade e crecemento dirixidas a endurecer as sancións aos
países que incumpran os obxectivos e recomendacións do Procedemento de déficit
excesivo. Igualmente, as iniciativas creadas para promover a competitividade
reducindo os custos salariais –o Semestre europeo, o Pacto euro plus e o Procedemento
de desequilibrios macroeconómicos– permiten sancionar os países que non cumpran
os obxectivos marcados nas reformas estruturais (Ramírez, 2012, pp. 5-16).
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– o acordo alcanzado pola presidencia irlandesa da uE e o Parlamento Europeo o
14 de marzo de 2013 outorga máis poderes á Comisión Europea para vixiar os
presupostos nacionais dos estados membros, e incluso permite solicitar cambios se
detecta desviacións importantes a respecto dos obxectivos de axuste fiscal de cada
país; obriga a todos os estados membros a presentar a Bruxelas, como moi tarde o 15
de outubro de cada ano, un proxecto de plan orzamentario para o exercicio seguinte.
é unha normativa imperativa e profundamente intervencionista que tutela o capital,
por outro lado, manifestamente asimétrica a respecto dos dereitos humanos, sociais
e culturais da cidadanía da uE. 

– A Directiva 2009/14/CE, do Parlamento Europeo e do Consello, do 11 de marzo,
que regula os fondos de garantía de depósitos até cen mil euros, foi de facto
modificada o 16 de marzo de 2013 polos ministros de Economía da Eurozona ao
impoñer unha confiscación –non un imposto– aos depositantes bancarios de Chipre,
o que implica unha ruptura co ordenamento europeo12. A Comisión xustificou tal
medida en entender que a directiva unicamente entra en vigor en casos de quebra,
interpretación contra legem, xa que nin un só dos seus dezaseis artigos menciona a
devandita cuestión (Vidal-Folch, 2013)13. Vulnérase o paralelismo nas formas, a
xerarquía normativa e a separación de poderes, e, sobre todo, empobrécese a
poboación, á cal se responsabiliza da usura do capital. 

– No marco das relacións laborais, o debate sobre a Directiva Bolkestein e a
liberdade de prestacións, o Libro Verde sobre a modernización do dereito do traballo,
a flexiseguridade, a directiva do tempo de traballo e as sucesivas sentenzas do TXuE
amósannos a deriva neoliberal (Baylos, 2011, pp. 112-113). De por parte, o que o
sindicalismo consegue frear, por exemplo a directiva Bolkestein a favor da liberdade
de prestación de servizos, o TXuE reinterprétao e impono –sentenzas Laval e Viking–
a favor da liberdade do mercado, xa que limita a acción dos sindicatos e as garantías
legais das condicións de traballo. o proxecto de regulamento Monti II da Comisión
faise eco das sentenzas mencionadas e establece a subordinación dos dereitos sociais
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–a negociación colectiva e o dereito de folga– á liberdade económica e de empresa.
Trátase dun proxecto que colide frontalmente contra o dereito internacional dos
dereitos humanos, a Convención europea dos dereitos humanos, a Carta social
europea e diversos convenios da oIT.

– No asunto Laval, o conflito xurdiu desde o momento en que a empresa letoa
pretendeu desenvolver a súa actividade con traballadores letóns sen aceptar as
condicións de traballo do país receptor, Suecia. Malia existir negociacións co
sindicato local, rompéronse e iniciáronse medidas de conflito colectivo baixo a forma
dun bloqueo que impediu á empresa letoa levar a cabo a súa actividade. A sentenza
do TXuE entendeu que unha medida de conflito colectivo non pode restrinxir a libre
circulación de traballadores se non está xustificada polo interese xeral da protección
dos traballadores; é dicir, a folga debe conciliarse coas liberdades económicas
comunitarias, ás cales se lles atribúe o mesmo estatus. Neste caso a empresa Laval,
co apoio do TXuE, reinterpreta as normas provocando contradicións que só desde as
relacións de forza poden aceptarse. Apoiándose na libre prestación de servizos e na
regulación de traballadores desprazados, pretende desvincularse da lexislación
nacional de recepción (o ordenamento sueco) e aplicar a lexislación do país de orixe,
Letonia, máis favorable aos seus intereses. 

– Traballadores procedentes de Romanía e Bulgaria traballan en Alemaña por menos
de cinco euros á hora máis de dez horas ao día, sen seguridade social nin outro seguro
médico. As empresas do sector cárnico consideran que as súas prácticas se axustan
ás directivas europeas que permiten a nacionais do leste traballar en Alemaña como
traballadores desprazados con carácter provisional. Todo o contrario que, por
exemplo, Repsol en Colombia, que esixe a vinculación nacional do país de recepción
no referente ás súas condicións laborais –moito máis favorables aos seus intereses–
fronte a calquera intento de reclamar a normativa do país de orixe da empresa matriz,
neste caso España. A asimetría entre dereitos e obrigas do capital é fidedigna
(Hernández Zubizarreta, 2009, p. 301).

– Como afirma Supiot (2011, pp. 66-67), «no terreo dos intercambios económicos,
o que se invoca son as liberdades asociadas ao libre comercio (liberdade de
establecemento, de prestación de servizos e de circulación de capitais e mercadorías)
para permitir que os investidores e as empresas se subtraian ás leis dos países onde
operan e elixan outras que lles sexan máis proveitosas». En Europa, o TXuE ratificou
a tese enunciada. En palabras de Supiot (2011, p. 67), atopámonos ante «un mercado
de produtos lexislativos aberto á elección dos individuos de situarse baixo a lei que
lles resulte máis favorable».
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– As empresas transnacionais europeas operan dentro dunha arquitectura xurídica
que choca cos dereitos humanos; documentos como a Comunicación da Comisión
ao Consello, ao Parlamento Europeo, ao Comité Económico e Social Europeo e ao
Comité das Rexións do 4 de outubro de 2006 «unha Europa global: competir no
mundo» – final– e os acordos de comercio e investimentos son expresións normativas
da asimetría. Falamos de políticas que sitúan no vértice da pirámide normativa os
dereitos das empresas transnacionais europeas fronte ao dereito internacional dos
dereitos humanos (Hernández Zubizarreta, 2009; Teitelbaum 2010). 

– A uE ten asinados mil trescentos tratados bilaterais de investimentos, equivalentes
a un 46% do total dos acordos no mundo. Parten da idea neoliberal de que o
investimento exterior directo é unha condición para o desenvolvemento. os dereitos
das corporacións aparecen xuridicamente moi protexidos: a existencia de tribunais
arbitrais e a ausencia de riscos son principios imperativos. Por outro lado, as súas
obrigas remítense a ordenamentos nacionais sometidos á lóxica neoliberal e a un
dereito internacional dos dereitos humanos manifestamente feble. Nos contornos das
realidades xurídicas mencionadas, xorden a responsabilidade social corporativa e os
códigos de conduta voluntarios, unilaterais e sen esixibilidade xurídica. o dereito
brando, a soft law.

A tese vese ratificada por olivier de Schutter, relator especial nomeado pola oNu
sobre o dereito á alimentación, que entende que os acordos bilaterais de comercio e
investimento constitúen a fórmula que usa o capital para penetrar na economía dos
países. Considera que os gobernos dos estados soberanos deben someter calquera
tipo de acordo ao que chamariamos a proba dos dereitos humanos, isto é, unha
avaliación de impacto nos dereitos humanos a través da cal os devanditos gobernos
renderían contas das súas obrigas ante a cidadanía.

– Nos acordos internacionais de asociación, de cooperación ao desenvolvemento e
de cooperación económica e comercial da uE esíxese o respecto aos dereitos e
liberdades fundamentais aos terceiros países. «Trátase da aplicación ás relacións
exteriores da uE dunha política de condicionalidade» (Millán, 2011, p 222). Son as
denominadas cláusulas democráticas de condicionalidade (art. 208 do TFuE; arts. 6
e 21 do TuE; Regulamento do Consello do 27 de xuño de 2005, e Regulamento do
Parlamento Europeo e do Consello do 15 de decembro de 2004). unha vez máis, a
asimetría xurídica toma expresión normativa; son cláusulas declarativas subordinadas
aos principios e contidos materiais das normas de comercio e investimentos –trato
nacional, nación máis favorecida etc.–; para alén, esíxeselles a terceiros países o que
non se lles esixe ás empresas transnacionais europeas, o respecto aos dereitos humanos.
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– o dereito da competencia europeo é reinterpretado para poder xustificar a inmensa
contía económica destinada polos estados a salvar a banca privada; desnaturalízase
o excepcional transformándoo en regra. Malaret (2011, p. 86) entende que «na
situación de crise financeira e de crise económica, os criterios e os instrumentos deben
adaptarse ás necesidades para que o dereito poida continuar cumprindo a súa función
orixinaria... Iso comporta un reexame, unha adecuación das políticas á
excepcionalidade da situación». Tese ratificada no artigo 107.3.b) do TFuE, que
permite que a Comisión poida aprobar axudas estatais destinadas a poñer remedio a
unha grave perturbación da economía dun estado membro.

A directora xeral adxunta da Dirección Xeral da Competencia da Comisión Europea,
Nadia Calviño (2009), entende que o conxunto das comunicacións aprobadas pola
Comisión foron fundamentais para proporcionar un marco claro de actuación para os
rescates. Puxéronse as bases para reestruturar os bancos e para dar unha saída
coherente á crise. Equipárase saír da crise con rescatar os bancos, ademais, con fondos
públicos. A asimetría e a reinterpretación normativa a prol do capital son evidentes,
tal e como o ex presidente do Goberno español Felipe González afirma:

«Todas as regras dos tratados que prohiben as axudas públicas se incumpriron despois
da quebra de Lehman Brothers, con operacións de rescate nacionais dos bancos
propios. Todas as dificultades que tivemos nós despois non se tiveron en conta cando
de Gordon Brown a Merkel, pasando por Sarkozy, inxectaron diñeiro e reestruturaron
a parte do sistema que producía riscos sistémicos. Isto non estaba previsto, ao
contrario, estaba prohibido na normativa europea».

– A devandita reinterpretación non é tolerada cando gobernos como o de Evo
Morales modifican os contratos de explotación das empresas transnacionais
estranxeiras, cando gobernos como o arxentino expropia a Repsol, á calor das normas
constitucionais e internacionais. Por que non se reexamina a aplicación dos dereitos
fundamentais regulados nos tratados e constitucións europeos e se garanten os
dereitos sociais que forman parte dos núcleos esenciais da dignidade das persoas?
Non é un problema de técnica xurídica nin de respecto ás leis, é un problema de
relacións de poder.

– os principios da economía de mercado e da libre empresa susténtanse na asunción
de riscos por parte dos investidores e na escasa intervención do estado nas cuestións
económicas; principios esenciais do capitalismo que se reinterpretan dunha forma
unilateral a favor do capital. Así, Reich (2012) entende que:
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«(...) canto máis alto sobes na economía, máis doado é facer diñeiro sen tomar ningún risco
financeiro, ningún risco persoal. Canto máis baixo fores, maiores serán os riscos. Wall Street
converteuse no centro da libre empresa sen riscos. os banqueiros arriscan o diñeiro doutras
persoas. Se os negocios van mal, reciben os seus honorarios de todos os modos. A industria
dos hedge funds está deseñada para cazar apostas de modo que os grandes investidores poidan
facer diñeiro se o prezo dos bens polos que apostan sobe ou cae. E se sucede o peor, os
banqueiros e investidores máis grandes saben que serán rescatados polos contribuíntes porque
son moi grandes para quebrar». 

Esta reinterpretación contrasta co principio de austeridade esixido ao conxunto da
poboación. Ademais, os bancos son rescatados con diñeiro público, cerran o crédito
á economía produtiva e especulan coa débeda pública.

– A terceira reforma financeira española aprobada no Consello de Ministros do 3 de
febreiro de 2012 esixe a bancos e caixas un saneamento de máis de cincuenta mil
millóns de euros. Na reforma mencionada achéganse seis mil millóns para reforzar o
fondo de rescate (FRoB). o Goberno pretende que as entidades destinen os seus
beneficios para materializar o saneamento, mais os seis mil millóns saen do Tesouro
Público, cifra que se suma aos dezasete mil seiscentos dezaseis entregados polo
Estado, dos cales dez mil sesenta e cinco millóns se concederon en forma de
préstamos, o resto a cambio de accións de difícil materialización económica, tal e
como afirma Medialdea (2012):

«A banca emprega un diñeiro público que se lle regalou ou prestou a un tipo de interese moi
reducido en comprar os títulos de débeda que o Estado ten que emitir para, en gran medida,
financiar esas operacións de rescate. o diferencial de intereses é moi substancial, tendo en
conta que a débeda pública se coloca con tipos que oscilan entre o 4% e o 6,5%, no mellor dos
casos. Para a banca a operación é redonda...».

– A capitalización de Bankia supuxo máis de vinte e sete mil millóns de euros, o que
implica máis do dobre dos axustes en educación e sanidade. o rescate do sector
financeiro español articúlase sobre a seguinte premisa: os bancos necesitan o auxilio
do poder público que os rescata, o que implica endebedarse e entrar na espiral
especulativa até o seu pedimento de rescate,dun rescate brando ao sector financeiro
a un duro de todo o Estado. Ademais, os principais prestamistas da débeda pública son
os seus propios bancos. Non se esixen responsabilidades aos principais causantes da
crise, o único que se pretende é sanear os balances das entidades financeiras. Por
outra parte, non existe ningunha obriga xurídica que afecte aos bancos con relación
á concesión de crédito ao sector produtivo; regúlanse con precisión os dereitos do
capital e esvaécense as súas obrigas (Torres e Garzón, 2012).
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– A asimetría normativa e as relacións de poder maniféstanse nitidamente na reforma
laboral española aprobada polo Real decreto lei 3/2012, fronte á protección do capital
recollida no oitavo informe do observatorio de Responsabilidade Social (2012). A
reforma mencionada responde a unha profunda desregulación das relacións laborais
e un rexeitamento da acción sindical, fiel reflexo dun dos principios do Consenso de
Washington, hoxe chamado Consenso de Bruxelas-París-Berlín. Como afirma Baylos
(2012), as vías máis destacadas da reforma son «o encubrimento da decisión unilateral
do empresario como fonte principal de determinación de regras sobre o traballo en
substitución da negociación colectiva, o disciplinamento dos traballadores á volta
dun despedimento barato e sempre definitivo e uns contratos con salarios cada vez
máis reducidos e períodos de proba longuísimos, a funcionalización dos acordos
colectivos á decisión empresarial, e unha fortísima redución do contido laboral do
dereito ao traballo tal e como se desprende do seu recoñecemento constitucional».

– Se os ordenamentos xurídicos laborais naceron para xuridificar o conflito capital-
traballo e para actuar como contrapesos do poder empresarial, a reforma recolle
modificacións substanciais da norma laboral, fiel reflexo da ofensiva do capital. As
tendencias descritas –regras xeneralizadas ao longo da uE– rompen a estabilidade
normativa e reinterpretan a seguridade xurídica a favor da clase empresarial. Como
afirma Beck (2012), «o que priva da súa lexitimidade ao capitalismo
tecnoloxicamente avanzado non é que derrube barreiras nacionais e produza cada vez
máis con menos man de obra, senón que bloquee as iniciativas políticas conducentes
á conclusión dun pacto para a formación dun novo modelo social europeo».

– Fronte a modificacións tan transcendentais, o Informe do observatorio de
Responsabilidade Social de 2012 recolle que trinta das trinta e cinco compañías do
Ibex 35 posúen empresas participativas en paraísos fiscais, isto sen contar as SICAV,
verdadeiros paraísos fiscais legais en España. Así mesmo, o 85% das empresas
analizadas declaran posuír cláusulas de blindaxe para membros dos seus órganos
executivos e de administración, o que beneficia a douscentos cincuenta e un membros
de alta dirección que cobran unha retribución media de setecentos cincuenta e catro
mil euros. Ademais, ningunha empresa achega información sobre impostos e
subvencións de todos os territorios en que operan, mentres as informacións sobre
impactos ambientais e sobre os dereitos humanos son xenéricas e incompletas. Como
é posible que a primeira entidade financeira española, que tivo de xaneiro a setembro
de 2011 un beneficio de cinco mil trescentos tres millóns de euros, o que supuxo un
descenso do 13%, poida despedir unilateralmente os seus traballadores alegando unha
diminución persistente dos seus ingresos e vendas?
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– A esixencia do BCE para que os orzamentos xerais do Estado español presentados
o 30 de marzo de 2012 se tramiten con lexislacións de urxencia –para aplicar de
maneira inmediata os recortes previstos– consolida a pulverización do dereito
lexislativo. Tajadura (2012) afirma que «para decretar o estado de excepción político
e económico –isto é a intervención– abonda con que o Banco Central deixe de
comprar débeda no mercado secundario ou deixe de inxectar liquidez no sistema
bancario. Isto confirma que Mario Draghi, por ser quen pode decidir o estado de
excepción, é realmente o titular dun poder soberano».

– En 2010 os gobernos europeos aprobaron unha nova institución, o Fondo Europeo
de Estabilidade Financeira, para o rescate de gobernos como o grego. Entre tanto, o
Tratado de Lisboa prohibe expresamente no art. 125 que a uE ou calquera dos países
membros respondan dos compromisos financeiros doutros estados. As construcións
xurídicas xerais necesitan apoios legais que esta institución non ten, é máis, as
excepcións do artigo 122.2 non se axustan aos criterios mencionados. Presenta unha
dubidosa legalidade. A coherencia formal do dereito pode ser reinterpretada con base
na urxencia e a necesidade, mais esixe reformas axustadas ao principio de soberanía
popular e de tutela das maiorías sociais. En calquera caso, a institución aprobada
créase á marxe da letra dos tratados europeos, feito que se nega ante toda
reivindicación popular que non se axuste á letra deles (Lordon, 2011, pp. 1-5). Por que
o dereito á vivenda é un dereito, no mellor dos casos, de mera expectativa, segundo
a letra da lei? A cidadanía non considera de urxente necesidade que todo ser humano
poida vivir dignamente, máis alá da letra das normas comunitarias? As clases
dominantes e os gobernos cómplices reinterpretan os textos normativos e
instrumentalízanos a prol dos seus intereses.

– o Tratado de estabilidade, coordinación e gobernación da unión Económica e
Monetaria e o Mecanismo europeo de estabilidade –ratificados en febreiro e marzo
de 2012 respectivamente– implican un verdadeiro golpe de estado. Jennar (2012)
entende que eses dous textos «marcan unha etapa decisiva no desmantelamento das
institucións democráticas e o desmantelamento dos modelos sociais europeos».
Actúan como vasos comunicantes, xa que, por un lado, elevan á cúspide da pirámide
normativa comunitaria o déficit público e a débeda pública –e, por tanto, a
xeneralización das medidas de axuste en contra das maiorías sociais–; e, polo outro,
establécese unha intervención técnica das instancias comunitarias á marxe dos
parlamentos nacionais e europeo. o debate parlamentario e a deliberación quedan
subordinados a regras ríxidas e automáticas establecidas no deseño das políticas
orzamentarias. o rescate á banca española é un exemplo do que os tratados
mencionados pretenden xeneralizar: o Memorandum of Understandig establece no
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seu art. 29 e seguintes o control, as visitas e a inspección da troika, xunto ao carácter
vinculante das medidas de axuste que o Goberno español deberá ir adoptando.
Medidas anunciadas no Plan orzamentario 2013-2014, que afectan ao emprego
público, subas de impostos nos hidrocarburos, recortes de pensións etc.

– o conxunto de decisións, plans e normas aprobadas en favor do sistema financeiro
foron de eficacia inmediata: as nacionalizacións de bancos a partir de 2008 e os
créditos concedidos polo BCE contrastan coa lentitude e paralización de toda norma
dirixida á regulación de institucións financeiras. Por outro lado, Recio (2012) tratou
sobre o carácter asimétrico do rescate financeiro: «nun mundo onde as decisións
financeiras se toman a velocidade supersónica un sistema de intervención pública
que actúa a ritmo de tartaruga ou é simplemente inútil ou se converte en cómplice dos
especuladores»; e «na lentitude ao aplicar axudas aos países ou comunidades en
dificultades hai tamén un elemento de cálculo estratéxico na demora en aplicar
axudas. Trátase, máis que dunha terapia de shock, dunha política de luz de gas, de ir
amedrentando o necesitado, de negarlle medidas de emerxencia para que ao final
acabe aceptando todo o lote de esixencias que se lle queren impoñer».

– As axudas económicas recibidas pola banca privada utilizáronse para atender os
vencementos da súa débeda e as súas necesidades de recapitalización. Non se
transformaron en créditos a prol das persoas ou da economía produtiva. Ademais, a
banca recibe liquidez ao 1% e compra con iso débeda soberana a intereses moi
superiores. A asimetría entre as obrigas eficaces das maiorías sociais (redución de
gastos sociais, reformas laborais...) e as simples expectativas «de outorgar crédito»
da banca privada son unha quebra dos principios básicos do estado de dereito. Como
afirman Asens e Pisarello (2011a), «cando se trata de avanzar en políticas
privatizadoras e militaristas, a linguaxe dos tratados é firme e as normas claras. Cando
se trata, en cambio, de impulsar e harmonizar á alza as políticas sociais e ambientais,
recórrese a principios máis ou menos vaporosos e a exhortacións á coordinación
desprovistas de todo apoio orzamentario».

– o segundo rescate a Grecia negociado en febreiro de 2012 confírmanos a fortaleza
xurídica das contraprestacións que se esixen ao pobo grego. As medidas que impoñen
a Comisión Europea, o BCE e o FMI propoñen recortar o gasto público no 1,5% do
PIB, despedimentos de funcionarios, rebaixar o salario mínimo e eliminar as pagas
extraordinarias. As obrigas son claras e os efectos sobre as maiorías sociais
demoledores. o presidente Sarkozy advertiu de que non hai elección para as medidas
de austeridade; no entanto, as obrigas das entidades financeiras se dilúen na
estabilidade financeira do sistema.
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– o único gasto público que se está blindando xuridicamente son os intereses da
débeda, que leva a banca. A reforma da Constitución española limita o déficit e o
endebedamento público, ao tempo que reforza os acredores da débeda española; por
iso Asens e Pisarello (2012) entenden que a recente reforma constitucional española
«[foi] acometida para garantirlles aos acredores prioridade absoluta de pagamento en
detrimento dos dereitos sociais e do principio democrático». E os dereitos sociais da
cidadanía europea? Existen recursos económicos suficientes para convertelos en
dereitos plenamente tutelados polos poderes públicos, o que ocorre é que están mal
distribuídos. Son elites moi minoritarias as que gobernan o mundo financeiro, xunto
coas grandes empresas transnacionais coa complicidade de gobernos e institucións
globais (Navarro, 2011). 

Existe un desequilibrio profundo entre as obrigas do capital, recollidas en simples
expectativas normativas –refundar o capitalismo, taxas ás transaccións financeiras,
control dos paraísos fiscais etc.– e os seus dereitos. A privatización, a desregulación,
a crise permanente das políticas públicas, dos dereitos sociais e da protección social
son, porén, realidades xurídicas en vigor. A uE converteuse nun campo máis de
experimentación onde quebrar o estado social de dereito e, o que é máis grave,
erosionar a arquitectura xurídica internacional dos dereitos humanos e dos seus
núcleos de imputación.

5. Algunhas estratexias xurídicas: a doutrina da débeda odiosa

As medidas tomadas pola troika están sometendo a cidadanía grega a condicións
extremas, que poden tipificarse como xenocidio ou crime contra a humanidade. As
persoas físicas responsables –os membros do Consello Europeo (os presidentes e
primeiros ministros da uE, e o presidente da Comisión Europea), do Consello de
Administración do FMI e do Consello de Goberno do BCE– poden ser denunciadas
ante a Corte Penal Internacional. é posible invocar ante os tribunais como dereito
vixente os artigos 6 (xenocidio, apartado c) e 7 (crimes contra a humanidade, apartado
k) do Estatuto da Corte Penal Internacional (Roma, 1998) contra os dirixentes arriba
mencionados (Teitelbaum, 2010). As denuncias terían un fundamento xurídico moi
consistente, non obstante, as relacións de poder impóñense, pois os responsables
políticos dos países ricos e das clases dominantes están á marxe da responsabilidade
penal internacional, e o dereito internacional dos dereitos humanos queda sometido
ao poder político e financeiro. é ilegal e ilexítimo calquera préstamo que teña como
contrapartida a aplicación de políticas que violan os dereitos humanos.

o Consenso de Washington, hoxe chamado Consenso de Bruxelas, susténtase sobre
a triloxía das privatizacións, as desregulacións e crise das institucións do estado de
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benestar. As normativas comunitarias adoptadas coliden co principio de non
regresividade na satisfacción dos dereitos sociais. Con todo, o Pacto internacional de
dereitos económicos sociais e culturais de 1996 establece que os poderes públicos
deben empregar os recursos dispoñibles en favor dos dereitos das maiorías sociais; xa
que logo, vulnerar a prohibición da regresividade é vulnerar o devandito pacto
internacional, norma de obrigado cumprimento14.

No tocante ao seu pagamento, existen argumentos xurídicos que sustentan a anulación
da parte ilexítima da débeda pública. Toussaint e Millet (2012) entenden que no
Estado español «unha débeda pública contratada para rescatar bancos que son
responsables da súa desfeita é ilexítima. Non se pode utilizar diñeiro público para
financiar débeda privada dos mesmos responsables da crise».

A doutrina da débeda odiosa ten un longo percorrido histórico, tal e como recolle o
Comité para a Anulación da Débeda do Terceiro Mundo (Ecologistas en Acción, 2008);
xa en 1927 Sach a define como se un poder despótico contrae unha débeda non para
solucionar as necesidades e os intereses do estado, senón para fortificar o seu réxime
despótico, para reprimir a poboación que o combate. o experto en dereito internacional
Mohammed Bedjaoui considera que ao colocarse desde o punto de vista da
comunidade internacional, poderá entenderse por débeda odiosa calquera débeda
contraída para fins non conformes ao dereito internacional contemporáneo, e en
especial aos principios de dereito internacional incorporados á Carta das Nacións
unidas. Nesta dirección, conveño co Comité para a Anulación da Débeda do Terceiro
Mundo que todo préstamo concedido a un réxime que, aínda que fose elixido
democraticamente, non respecte os principios básicos do dereito internacional, tales
como os dereitos humanos fundamentais, a igualdade soberana dos estados ou a
renuncia ao recurso á forza, debe ser considerado odioso (Ecologistas en Acción,
2008).

A doutrina da débeda odiosa non responde a unha simple especulación teórica, xa que
os Estados unidos se negaron a asumir a débeda cubana en 1898 e repudiaron a débeda
dos Estados do Sur contraída con Francia e o Reino unido, para o que aprobaron a
Emenda XVI da Constitución federal de 1866; en 1914, en plena revolución, México
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suspendeu o pagamento da débeda; en 1914 o Soviet Supremo repudiou a débeda
contraída polos zares, e Inglaterra, despois da primeira guerra mundial, fixo o mesmo
cos Estados unidos; nos anos trinta foron catorce países os que tomaron a mesma
medida; en xuño de 2004, a asesora de Seguridade Nacional, Condoleezza Rice,
sostivo que entre o 67% e o 95% da débeda de Iraq debía ser condonada; Paraguai
declarou a nulidade da débeda contraída cos bancos europeos; e nos últimos anos,
Arxentina e outros moitos estados téñense negado a pagar débedas ilexítimas (Ruiz
Díaz, 2002).

Como colofón, Ecuador reformou a Constitución en setembro de 2008 considerando
inconstitucional que o Estado asuma parte da débeda privada, todo o contrario da
reforma constitucional española emprendida polo ex presidente Zapatero.

o dereito internacional dos dereitos humanos é un dereito universal, vinculado ás
persoas, cuxas fontes normativas non son só os tratados ou acordos entre estados,
senón a Carta das Nacións unidas –que establece a preeminencia das obrigas
establecidas fronte a calquera outra, como a matriz legal e ética de todas as normas–,
as declaracións e os pactos, outros instrumentos á marxe da ratificación dos estados,
o costume e os principios xerais do dereito. Son normas imperativas que integran unha
nova orde pública internacional investida de imperium á parte dos estados e de carácter
universal. os seus principios vertebran toda a normativa internacional, rexional e
nacional e impóñense a calquera norma ou acordo que contraveña os seus contidos. 

As medidas impostas pola Comisión Europea, o BCE e o FMI coliden directamente
co dereito internacional dos dereitos humanos. A Carta de Nacións unidas, a
Declaración dos dereitos humanos e os pactos sobre dereitos civís e políticos e sobre
os dereitos económicos, sociais e culturais son normas de obrigado cumprimento. Esta
afirmación queda confirmada pola Convención de Viena sobre o dereito dos tratados,
especialmente no seu artigo 53, que establece que a «norma aceptada e recoñecida
pola comunidade internacional de estados no seu conxunto non admite acordo en
contrario», e que «só pode ser modificada por unha norma ulterior de dereito
internacional xeral que teña o mesmo carácter». os acordos da troika deben supeditarse
ao dereito internacional dos dereitos humanos. 

As medidas de axuste, as desregulacións, as privatizacións e a quebra do estado de
benestar afectan directamente aos dereitos da cidadanía, en especial aos dereitos das
persoas máis desfavorecidas, o que viola, entre outros, o artigo 4 do Pacto internacional
de dereitos económicos, sociais e culturais: «os estados parte neste pacto recoñecen
que, no exercicio dos dereitos garantidos conforme a este pacto polo estado, este
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poderá someter tales dereitos unicamente a limitacións determinadas por lei, só na
medida compatible coa natureza deses dereitos e co exclusivo obxecto de promover o
benestar xeral nunha sociedade democrática». Vulnéranse dereitos laborais, dereitos
económicos, sociais e culturais e lesiónase o dereito á soberanía, xa que «en ningún
caso, un pobo poderá ser privado dos seus propios medios de subsistencia»
(Ecologistas en Acción, 2008). 

Afírmase que os acordos asinados coa troika deben respectarse de conformidade co
principio de que o pactado polas partes se cumpre (pacta sunt servanda), o que
popularmente se entende como que as débedas deben pagarse; porén, adoitan
esquecerse outros usos e principios universais como o da equidade, a boa fe, o abuso
de dereito, o enriquecemento inxusto, o cambio fundamental de circunstancias que
modifica as obrigas das partes, a forza maior e o estado de necesidade. é dicir, non debe
priorizarse xuridicamente o principio de que o pactado polas partes se cumpre; o
conxunto de principios e usos universais deben integrarse como principios
interpretativos interrelacionados. Hai equidade nos acordos asinados pola troika? Non
hai enriquecemento inxusto ou abuso de dereito? 

A doutrina da débeda odiosa permite suspender de forma inmediata o pagamento da
débeda e dos seus intereses, e articular fórmulas de participación cidadá para formalizar
auditorías; estas serven para pescudar as ilegalidades e irregularidades dos préstamos
e para comprobar a complicidade dos prestamistas. A partir de aquí, os poderes
públicos teñen a obriga de rexeitaren as débedas que colidan co dereito internacional
dos dereitos humanos e co dereito nacional, e de procesar os responsables dos danos
causados. Axústanse ao dereito internacional dos dereitos humanos os acordos da
troika que benefician a banca, o capital e as clases dominantes? Evidentemente non.
Requírese unha inmediata moratoria no pagamento da débeda, a reestruturación de
parte desta a través dunha quitación substancial e a anulación da parte ilexítima, todo
o cal require a nacionalización da banca, que posúe unha gran parte da débeda pública. 

6. O mercado ante os núcleos centrais dos ordenamentos xurídicos: crise
da función reguladora da norma xurídica

A tensión entre os binomios mercado-desigualdade e democracia-igualdade queda
solucionada, na conxuntura actual, a prol dun capitalismo que dinamita os
mecanismos de tutela das maiorías sociais. o carácter de contrapeso do dereito vai
esvaecéndose pouco e pouco. é aquí onde a crise da función reguladora da norma
xurídica se manifesta de diferentes maneiras.
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6.1. A debilidade democrática das institucións económicas globais

Segundo Monereo (2011, p. 136), «o contexto actual da globalización da economía
está supoñendo unha reformulación da regulación do capitalismo». Non existen novos
mecanismos de control democrático, xa que as forzas económicas actúan sen límites
explícitos. A oMC, as institucións de Breton Woods, os acordos comerciais e de
investimento de carácter rexional e bilateral e as empresas trasnacionais teñen unha
feble lexitimidade democrática. As institucións como a oMC, o FMI e o Banco
Mundial deben ser tratadas cun estatus técnico de especialización na esfera
económica, ao igual que a oIT o é en aspectos laborais15. A especialización non
implica, tal e como se reinterpretou contra legem, unha división do traballo de
maneira independente entre a oNu e a oMC. As institucións financeiras e a oMC
deben render contas á Asemblea Xeral (Sartorius, 2010, pp. 79-102). Na fase actual
do capitalismo, as decisións que afectan ás maiorías sociais adóptanse en institucións
pouco transparentes no seu funcionamento, sen debate político nin económico, nin
xurídico.

Na uE as medidas de austeridade impostas polos tecnócratas do FMI, a Comisión
Europea e o BCE usurpan á cidadanía as decisións sobre política económica. Para
alén, impoñen, xunto á presión da banca, gobernantes que acceden ao poder sen se
someteren a ningún control democrático. o primeiro ministro grego e o presidente do
Consello de Italia son os exemplos máis claros. Ambos son membros da troika e
traballaron para Goldman Sachs.

Por outra parte, a presión dos lobbies empresariais e financeiros e as «portas
xiratorias» entre responsables políticos e económicos son expresións da crise de
lexitimidade dos gobernos europeos16 (uharte, 2012, pp. 139-142; Garay, 2012, pp.
196-209). o poder financeiro na uE tradúcese en dezaseis países con banqueiros en
postos chave de responsabilidade política: ministros, gobernadores dos bancos
centrais etc. teñen formado parte dos consellos de administración da banca privada
internacional. No novo Goberno español do presidente Rajoy, a vinculación das
empresas transnacionais e do sector financeiro –a banca de investimento, a gran banca
nacional, as consultoras financeiras e os seguros e fondos de pensións privados– co
poder político materialízase igualmente en postos chave: os ministros de Economía,
Facenda, Defensa e Medio Ambiente; o subsecretario de Presidencia, o presidente do
Instituto de Crédito oficial, o secretario xeral do Tesouro, o secretario de Estado de
Economía, o secretario de Estado de Facenda, o secretario de Estado de Defensa, o
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secretario de Estado de Industria, a directora de xeral de Seguros e Fondos de
Pensións e o subsecretario de Presidencia, entre outros, formaron parte de empresas
españolas vinculadas ao Ibex 35.

o BCE converteuse nun lobby da banca privada. o art. 123 do seu regulamento
impídelle comprar débeda pública dos estados, mais non lle prohibe prestar diñeiro
aos bancos privados para que estes especulen a costa do endebedamento daqueles.
Decisións emanadas dunha institución técnica que afectan ás maiorías sociais.
Beneficios para as elites e axustes para as maiorías. u-la súa lexitimidade
democrática? 

Cecilia olivet (2011) describe como en Bruxelas, por exemplo, «os principais grupos
de presión empresarial, como a patronal europea Business Europe e o Foro Europeo
de Servizos, veñen desde hai décadas defendendo a liberalización dos investimentos
e a protección dos investidores. Estes grupos lograron un acceso privilegiado á
Comisión Europea e conseguiron moldear a axenda comercial da uE para que esta
responda ás súas aspiracións».

6.2. A contractualización da lei e das relacións económicas

As empresas transnacionais son a expresión máis nítida da globalización neoliberal,
axentes económicos cuxa regulación se move máis na esfera «contractual» que na da
«lei». A ausencia de leis, normas internacionais, que regulen o seu funcionamento
–as súas obrigas– son a máxima do proxecto neoliberal. Tal e como afirma a xurista
francesa Monique Chemillier-Gendreau, «non se pode idealizar a lei, que resulta
tamén dunha relación de forzas, pero está máis distanciada das forzas brutais,
representa máis unha síntese, e así fixa límites ao que pode ser concluído por
contrato» (Chemillier Gendrau, 2001, pp. 11-20).
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As portas xiratorias tamén se estenden á oNu. John Ruggie, após abandonar o seu cargo de representante especial
do secretario xeral para os Dereitos Humanos e as Empresas, pasou a formar parte como consultor especial da Barrik
Gold Corporation, mineira canadense cuestionada pola súa implicación en múltiplos crimes fronte aos dereitos das
comunidades afectadas na República Dominicana, o Perú, a Arxentina e Chile. 

Alexandra Guáqueta, asesora da empresa Cerrajón e representante desta ante o Comité Mineiro Enerxético do
Programa Presidencial de Dereitos Humanos e Dereito Internacional Humanitario do Goberno colombiano, que reúne
empresas e forzas públicas, así como funcionaria da oxy Petroleum en Colombia, converteuse na representante en
América Latina do exclusivo Grupo de Traballo da oNu sobre Empresas Transnacionais e Dereitos Humanos. as
empresas para as que traballa están acusadas tanto en foros internacionais como en Colombia por graves violacións
dos dereitos humanos (CEPRID, 2013).



Desde esta perspectiva, Sousa Santos e Gaviria (2004, pp. 20-23) consideran que os
presupostos clásicos do contrato social da modernidade occidental están en crise ao
entraren en confrontación coa globalización neoliberal. o dereito oficial perde a súa
centralidade e desestrutúrase ao coexistir con outro dereito non oficial ditado por
diversos lexisladores de feito. Ademais, no ámbito internacional o contrato social entre
os países capitalistas formalízase no denominado Consenso de Washington, que se
impón ineludiblemente aos outros países, xa que a súa non aceptación implicaría a
exclusión total dos circuítos económicos. o proxecto neoliberal nas relacións laborais
mantén a mesma lóxica contractual do ámbito internacional e propón substituír o
contrato de traballo polo contrato civil, onde a parte máis feble acepta as condicións
impostas (Sousa, 2009, pp. 560-563). Como afirman Sousa Santos e Gaviria (2004,
p. 32), «nas situacións de privatización, o contrato social que precedeu á produción de
servizos públicos no estado de benestar e no estado desenvolvementista é reducido ao
contrato individual de consumo de servizos privatizados».

6.3. A reinterpretación normativa desde as relacións de poder: quebra do
principio de igualdade

Stefano Rodotá (2010, p. 79) afirma que «o interese económico choca, pois, cos
dereitos e condúcenos a un mundo en que a globalización non equivale a uniformidade
de tratamento das persoas, senón, pola contra, á utilización das diferenzas xurídicas
para facer cristalizar as relacións de forza existentes». o vello dilema entre lei e
conciencia queda desprazado, na actual conxuntura internacional, pola desarticulación
dos núcleos centrais dos ordenamentos xurídicos atravesados polas relacións de poder.

unha interpretación fundamentada na equidade implica tratar igual aos iguais, mais
non igual aos desiguais. Non permitir cláusulas de acción positiva a favor dos sectores
sociais e económicos máis desfavorecidos dos países empobrecidos é apuntalar
prácticas discriminatorias. Asinar contratos, aprobar tratados de comercio e
investimentos e aceptar axustes estruturais baixo a falsa premisa da igualdade entre as
partes é situar as relacións asimétricas de poder no centro da técnica xurídica. 
o dereito internacional do comercio, e en concreto os tratados bilaterais de libre
comercio e de protección e promoción das investimentos, apróbase en función dunha
negociación formal entre partes absolutamente desiguais, reflexo exclusivo de
relacións de poder e estímulo da desigualdade. 

o principio de trato nacional –calquera vantaxe concedida aos investidores nacionais
debe estenderse aos estranxeiros– que atravesa todos os acordos de comercio e
investimento é un exemplo fidedigno da discriminación. Apoiar as economías locais
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fronte ás empresas transnacionais implica discriminar estas? Por que non aplicar o
principio de trato nacional ás persoas que emigran a Europa ou os Estados unidos á
proucra dun traballo digno? o trato nacional reinterprétase a favor das transnacionais
e consolida lexislacións sobre comercio e investimentos que protexen a cidadanía rica
fronte á pobre.

As medidas que se impoñen aos países empobrecidos, relacionadas coa eliminación de
todo tipo de proteccionismo, non se aplican aos estados ricos. Estes seguen a protexer
os seus sectores estratéxicos. De por parte, o que prexudica realmente aos estados
pobres é o réxime desigual que permite aos estados ricos protexerse e a eles renunciar
a todo tipo de cautela ao respecto. A liberalización comercial só avanza alí onde a
competencia foi destruida e a desigualdade posibilita deixar de protexer os produtos
que xa se fixeron donos dos mercados mundiais. Esta lóxica beneficia as empresas
transnacionais e debilita a soberanía dos estados periféricos. A relación debería
inverterse e ofrecer un trato desigual –e non igual– aos desiguais, protexendo as
economías pobres en favor da creación de emprego e a repartición da riqueza.

Desde outra perspectiva, as relacións de poder que exercen os homes sobre as mulleres
teñen reflexo nos sistemas normativos e nas armazóns institucionais; ambos se atopan
ao servizo da sociedade patriarcal. No tocante ao tema que nos ocupa, Cobo (2011, p.
116) afirma que «os efectos da globalización económica sobre a vida das mulleres
contribuíron significativamente á feminización da pobreza ou á segregación xenérica
do mercado laboral, entre outros fenómenos».

A xeneralización dos plans de axuste e os recortes reforzaron a lóxica patriarcal de
división sexual do traballo. o pluralismo xurídico global afecta especialmente ás
mulleres e incide na separación entre produción e reprodución. o caudal normativo
internacional sobre a igualdade de homes e mulleres queda desprazado e é
reinterpretado polos efectos das políticas económicas neoliberais sobre as mulleres
(VV. AA., 2013).

6.4. A crise financeira de 2008 e a incautación de medicamentos xenéricos:
expresións da reinterpretación normativa 

Parece ser que non foi unha crise capitalista a que provocou que haxa novecentos
cincuenta millóns de persoas famentas en todo o mundo, catro mil setecentos
cincuenta millóns de pobres, mil millóns de desempregados; que máis do 50% da
poboación mundial activa estea subempregada, que o 45% da poboación mundial non
teña acceso directo á auga potable; que tres mil millóns de persoas carezan de acceso
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a servizos sanitarios mínimos; que cento trece millóns de crianzas non teñan acceso
á educación, que oitocentos setenta e cinco millóns sexan analfabetas e que doce
millóns morran de enfermidades curables; que trece millóns de persoas morran cada
ano pola deterioración do ambiente e que dezaseis mil trescentas seis especies estean
en perigo de extinción (Alba Rico, 2008). Empeza a existir unha crise capitalista
cando o sistema deixa de ser rendible para mil empresas transnacionais e dous millóns
cincocentos mil millonarios.

Ante a profunda crise económica os gobernos dos países ricos decidiron intervir para
amortecer os seus efectos. Non tiveron ningún problema para poñerse de acordo e
actuar a prol daqueles que manexan beneficios multimillonarios. Nada que ver coa
belixerancia mostrada contra, por exemplo, as nacionalizacións emprendidas polo
Goberno de Evo Morales en Bolivia. As regras do libre mercado reinterprétanse cando
as necesidades do capital son urxentes.

o remedio consistiu en apagar o lume con gasolina. Inxectouse diñeiro e
subvencionouse os defraudadores confiando na súa automática conversión á honradez.
Substitúese o cárcere dos delincuentes financeiros polo apoio económico e mantense
o modelo de acumulación ilimitada da riqueza e dos desequilibrios sociais e
ambientais. Así, entre outros moitos exemplos, temos o da empresa Lehman Brothers,
que despediu sen ningunha indemnización a maior parte do seu cadro de persoal, agás
o seu presidente, a quien indemnizou con catrocentos oitenta millóns de dólares. Para
impedir a quebra de AIG, Washington interveu con oitenta e cinco mil millóns de
dólares, o que permitiu que o director da sección de produtos derivados e o director
xeral cobrasen bonificacións de 3,4 e 5,4 millóns de dólares respectivamente (Vidal-
Beneyto, 2008).

Por outro lado, demostrouse que se hai vontade política hai diñeiro para saír da crise
financeira. E compróbase que a loita contra a fame, a pobreza, o desemprego, a
cancelación da débeda externa, a privatización das pensións e un longo etcétera non
se solucionan porque, sinxelamente, non se quere.

Resulta evidente que a falta de regras, entre outras cousas, é o que levou o mundo das
finanzas a extremos intolerables de cobiza. A cidadanía é substituída polos
consumidores, a lei polo contrato asimétrico, as normas públicas por acordos privados
e as regulacións de dereitos laborais e sociais por privatizacións e desregulacións. o
binomio democracia-desenvolvemento humano-bo vivir está sendo substituído por
eleccións formais-mercado. E todo iso atravesado pola regra universal de reinterpretar
as categorías xurídicas desde as relacións de poder.
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outro exemplo sobre a reinterpretación exprésase na desterritorialización normativa
que a uE promove, coa aplicación dun regulamento comunitario e aprobado
exclusivamente por e para o territorio europeo, sobre a incautación de medicamentos
xenéricos legais en tránsito. As autoridades europeas obstaculizaron o acceso dos
pobos de América Latina a fármacos xenéricos, o que implica unha grave vulneración
dos dereitos dos pobos. A retención de dezaoito cargamentos de xenéricos en portos
europeos deu lugar a que os homes e as mulleres de países de América Latin,
destinatarios quedasen, por falta de recursos económicos, sen tratamento médico e,
por tanto, sometidos ao azar da enfermidade e a morte. A cobiza sen límites das
farmacéuticas e a complicidade dos gobernos e as institucións da uE dan lugar a
comportamentos que deberían ser tipificados como crimes contra a humanidade.

Segundo a lexislación do país de orixe e dos países de destino, e segundo as normas
multilaterais sobre comercio internacional e a protección da propiedade intelectual,
os xenéricos adecuábanse plenamente a dereito. Desde instancias comunitarias
xustificouse a medida con supostas infraccións sobre patentes, mais, fáltalles engadir,
da uE e para a defensa de transnacionais europeas no ámbito comunitario. Ademais,
a incautación non se xustificou en ningún caso, xa que ao estaren os xenéricos en
situación de tránsito, non puido existir ningún dano comercial sobre os intereses das
empresas transnacionais. é unha medida unilateral, que establece con precisión os
contornos dun novo imperialismo xurídico (Reis e Faria, 2010) 

Esta extraterritorialidade normativa a favor dos intereses das transnacionais colide
coa negativa das institucións da uE á hora de aprobaren un marco normativo onde as
empresas transnacionais europeas sexan obrigadas a respectaren os dereitos humanos
en todos os lugares e países en que actúen, e en caso contrario, poidan ser demandadas
ante os tribunais europeos. A asimetría resulta evidente, desterritorializan a protección
dos seus dereitos e opóñense á das súas obrigas. Alén disto, en ambos os casos se
quebran os principios de xerarquía normativa e imperio da lei, xa que o dereito
internacional dos dereitos humanos se atopa no vértice das normas internacionais. E
nos contornos das dúas interpretacións, o dereito universal á saúde e aos
medicamentos queda subordinado á capacidade económica para compralos
(Hernández Zubizarreta, 2009, pp. 518-523). 

6.5. A inflación lexislativa ou inflación xurídica

A inflación lexislativa (Ferrajoli, 2004, p. 16) ou inflación xurídica (Nitsch, 1982, p.
165) que responde, entre outras cuestións, á presión das corporacións e empresas
transnacionais queda sinalada polo aumento das normas e da súa especialización e
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complexidade técnica; a perda de abstracción e xeneralidade, a fragmentación destas;
a celeridade no seu proceso de elaboración e a imposibilidade coñecelas18; son
características que se entroncan nun dos barómetros da globalización: a ilexibilidade
da información que no actual proceso neoliberal favorece as multinacionais que
premen a prol de regulacións ad hoc aos seus intereses económicos. o desbocamento
dos ordenamentos internos (Mercader, 2003, p. 97) é un dos principios novos que
afectan aos núcleos esenciais dos ordenamentos xurídicos19. Así, nalgúns textos
normativos que regulan cuestións comerciais no marco da oMC, a confusión é
continua, sobre todo respecto aos dereitos dos países pobres e ás obrigas dos países
ricos: defectos de redacción gramatical, cualificativos que debilitan as obrigas, obrigas
ineficaces, disposicións vagas, «refuxios» para escapar das obrigas, disposicións
escuras e anexos e notas a pé de páxina que conteñen elementos substanciais de
dereitos e obrigas20 (Lal Das, 2005, pp. 115-129).

6.6. A pulverización do dereito lexislativo

A pulverización do dereito lexislativo (Zagrebelsky, 1995, p. 37) está «ocasionada
pola multiplicación de leis de carácter sectorial e temporal; o proceso de
administrativización normativa, resultado da absorción polo executivo de núcleos
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18 o Comité de Dereito de Comercio Internacional da Asociación de Dereito Internacional recoñeceu en xuño de
2006 que coa actual proliferación de acordos rexionais e bilaterais de comercio, xunto ao sistema multilateral, ninguén
ten capacidade para seguir axeitadamente todos os desenvolvementos normativos (Cortázar Mora, 2006, p. 278).
19 Desde unha perspectiva xurídica semellante, mais axustada á lexislación española, García de Enterría (1999, pp.
50-51) afirma o seguinte:

«Hoxe a lei é, sobre todo, unha lei-medida, que máis que definir unha orde abstracta con pretensión de permanencia,
pretende, pola contra, resolver un problema concreto e singular para afrontar e intentar resolver o devandito problema.
Hoxe son característicos as leis os e regulamentos que pretenden articular e organizar políticas públicas... é notoria
a diferenza destas normas de novo cuño coas que imaxinara o pensamento clásico, a diferenza entre unha lei anual
de orzamentos e as súas cada vez máis nutridas leis de acompañamiento ou de medidas, co que pode significar a lei
que estableceu o Código civil. A lei-medida non pretende definir unha orde abstracta de xustiza e tendencialmente
permanente; renuncia de xeito deliberado ás dúas cousas e preséntase abertamente como unha norma ocasional,
continxente, explicable só en función dunha situación ou uns problemas determinados que se pretende enderezar ou
superar...».
20 Así, a redacción escura de obrigas no art. XVI do Acordo de Marrakech e no Acordo sobre a aplicación de medidas
sanitarias e fitosanitarias; as obrigas debilitadas no art. 15 do Acordo antidumping; as obrigas ineficaces no art. XIX
do GATS: non queda claro sobre quen recae a obriga nin de que maneira se pon en marcha; as disposicións vagas,
parágrafos décimo e undécimo do art. 4 do Acordo sobre subvencións e medidas compensatorias; os refuxios contra
as obrigas no acordo sobre téxtiles e vestidos que constrinxe á liberalización en prazos determinados, mais a inclusión
nun anexo dunha longa listaxe de produtos –estivese ou non restrinxida a súa entrada–, impide a apertura a ningún
dos produtos protexidos, aínda que as porcentaxes de liberalización se cumpran; as disposicións escuras no Acordo
sobre agricultura, art. 6 e o anexo 2 e anexos e notas a pé de páxina; igualmente, no Acordo antidumping, defínese
o termo «dano», elemento central para a concreción sobre un dereito antidumping, nas notas 9 e 45.



importantes de produción normativa; a crise da unilateralidade das normas,
consecuencia da proliferación de novos tipos normativos vinculados coa liña, cada
vez máis marcada, de contractualización dos contidos da lei; e, en fin, a hipertrofia
que afecta á norma legal, e que non é senón un efecto derivado do imparable proceso
de inflación normativa» (Mercader, 2003, p. 97)21. 

o Goberno español do presidente Rajoy xestionou a crise económica –en oito meses
de goberno aprobou vinte e sete reformas– a base, fundamentalmente, de decretos
lei, entre os cales o Decreto lei 20/2012, do 13 de xullo, de medidas para garantir a
estabilidade orzamentaria e de fomento da competitividade, é paradigmático canto á
pulverización do dereito lexislativo; regula en máis de noventa páxinas reformas
substanciais dos dereitos das maiorías sociais.

Na uE, as decisións lexislativas máis importantes aprobadas para afrontar a crise
financeira tomáronse á marxe dos procedementos democráticos: os denominados
acordos Merkozy, que son practicamente constituíntes, tomáronse sen ningún debate
nin contraste democrático, as institucións da uE unicamente os ratificaron; as
recomendacións do BCE –a carta do anterior gobernador do BCE e do gobernador do
Banco de España ao ex presidente Zapatero, e de Trichet e Mario Draghi ao ex
presidente Berlusconi–, que instan a reformar a negociación colectiva e instaurar un
contrato de emprego xuvenil completamente desregulado, son imperativas; a carta
enviada pola troika ao Ministerio de Traballo grego para que aprobe un decreto sobre
reducción salarial actúa como un verdadeiro decreto-lei; os plans de axuste e as
instrucións de modificacións legais do FMI, as cualificacións e recomendacións das
axencias de crédito en que se insta a aprobar reformas laborais, aumentar as axudas
públicas ao sector financeiro e a impulsar medidas dirixidas a reducir o déficit público
son lexislacións de urxencia.

Ademais, as reformas constitucionais rápidas e fóra do debate público sobre o
endebedamento e o déficit, as visitas da troika aos gobernos en crise, a presión sobre
o Goberno grego para evitar o referendo sobre as medidas de axuste e os acordos
secretos de carácter constituínte sobre temas económicos, sociais e políticos de Davos
–onde se reúnen as persoas máis poderosas do planeta– son expresións fidedignas da
pulverización do dereito lexislativo e da imposición de medidas contra os dereitos
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21 o desbocamento dos ordenamentos internos, a pulverización do dereito lexislativo e a conformación dun novo
dereito global afectan tamén ao coñecemento do dereito por parte dos xuíces. Este é un tema complexo que incide
de maneira directa na delimitación, xa de por si complexa, do aforismo iura novit curia (preparación técnica dos
xuíces).



humanos. Son decisións aprobadas por elites burocráticas e dirixidas a sustentar o
poder das clases dominantes.

6.7. Os dereitos das maiorías fronte á privatización das normas xurídicas

A sinatura de contratos de explotación de empresas transnacionais de hidrocarburos
cos estados receptores destas comporta un desprazamento normativo de carácter
formal –unha privatización máis que unha administrativización– na regulación dos
dereitos das maiorías sociais. os contratos renegociados polo Goberno boliviano no
marco da nacionalización foron un exemplo claro. Meses despois da súa sinatura-
validación, no Congreso revisouse o seu contido polas supostas contradicións
existentes entre as cláusulas centrais e os anexos. Estes recollen os fundamentos
xurídicos dos dereitos das transnacionais, e, en concreto, o de anotarse as reservas. A
pulverización do dereito lexislativo, o decreto de nacionalizacións, exprésase neste
caso na contractualización asimétrica do devandito decreto, subordinando o dereito
ao desenvolvemento, expresado no control das reservas naturais, aos dereitos das
multinacionais, concretados na adxudicación delas ao seu patrimonio.

6.8. Os anexos dos contratos impóñense á norma xurídica

Doutra banda, e desde o punto de vista formal, nos contratos de explotación
distorsiónase o valor dos instrumentos legais desprazando os núcleos centrais da tutela
dos dereitos das empresas transnacionais e das cláusulas contractuais aos anexos. Isto
só é explicable desde a asimetría e desde as relacións de poder que se impoñen á
norma xurídica, xa que doutra maneira a fortaleza normativa dos anexos de contratos
de explotación fronte ás normas de dereito internacional dos dereitos humanos
carecería de calquera lóxica xurídico-formal. Por que os anexos aparecen blindados
xuridicamente e permiten anotar as reservas de hidrocarburo ao haber das
multinacionais con todo o que iso implica e a Declaración do dereito ao
desenvolvemento é, no mellor dos casos, unha simple carta de boas intencións?

6.9. O paralelismo nas formas

o paralelismo nas formas queda sometido a prácticas normativas non formalizadas,
tanto pola consolidación de pluralismos xurídicos supraestatais como pola complexa
e confusa tearaña que se crea no ámbito normativo internacional, sobre todo no de
comercio e investimentos. A relación norma xurídica-órgano e procedemento
constitucionalmente habilitado para a súa elaboración, xunto ao procedemento e
modificación desta pola institución lexitimada, están sometidos a tendencias
normativas á parte dos procedementos establecidos (Chemillier-Gendreau, 2001, p.
164).
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o ocorrido no Cumio de Copenhague sobre o ambiente ratifica esta idea. o Protocolo
de Quioto de 1997, cuxo texto legal se pechou definitivamente no ano 200422, quedou
depreciado formal e materialmente polo denominado Acordo de Copenhague de 2009,
en que cento noventa e dous países «toman nota» dunha mera declaración política, que
en ningún caso pode considerarse como un texto vinculante23 por as súas disposicións
non teren ningún carácter legal. Como pode esixirse o cumprimento de Quioto, que
formalmente se encontra en vigor até o ano2012, se o aprobado en Copenhague é unha
declaración de intencións? De feito, esta substitúe o Tratado de Quioto24.

o Cumio de Cancún afonda no formato dos compromisos voluntarios e segue sen
asegurar o segundo período do Protocolo de Quioto. Formalízanse xuridicamente as
regresivas fórmulas de adiar as decisións substantivas (Garí, 2011, pp. 9-14). A XVII
Conferencia das Partes das Nacións unidas sobre Cambio Climático en Durban,
Sudáfrica, do 28 de novembro ao 10 de decembro de 2011, baleirou de contido o
segundo protocolo de Quioto; rexéitase calquera mecanismo normativo de redución
de emisións e dilátase até o 2020 calquera fórmula de vinculación obrigatoria. En
2012, Río+20 aprobou «un raquítico e descafeinado documento que non contenta a
ninguén, [c]os obxectivos do desenvolvemento sustentable atrasados até o 2015 e o
financiamento e a Axencia Internacional do Medio Ambiente atrasados sine die»
(Bárcena e Sosa, 2012, pp. 76-82).

A crise xerada pola enerxía nuclear, abre novos espazos á quebra do paralelismo nas
formas. Existe unha proposta de que sexa o G20 quen fixe as novas directrices da
futura regulación. onde queda, por exemplo, o organismo Internacional da Enerxía
Atómica na nova proposta normativa?

6.10. A quebra do imperio da lei

A quebra do imperio da lei, en palabras de Laporta (2007, p. 247), implica «a
esixencia complexa de que o ordenamento xurídico estea configurado no seu núcleo
máis importante por regras xerais e abstractas que administren un tratamento
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22 o procedemento regulado en Quioto establecía como límite temporal o ano 2005. Comézase a tratar o tema no
Cumio de Bali de 2007 e establécese un prazo de dous anos. A partir de aí, o tema trátase na reunión do G8 (2009)
en L’Aquil (Italia), alén de nas reunións de Bonn, Nova york, Bangkok, Barcelona e finalmente en Copenhague.
23 Tese expresamente ratificada por yvo de Boer, responsable da Convención marco de Nacións unidas sobre cambio
climático.
24 Este acordo é un texto baleiro, sen cifras concretas. os países que o apoiaron compormetéronse a precisar contidos
concretos sobre a redución de emisións antes do 31 de xaneiro de 2010. Son numerosos os países que non confirmaron
ningún dato. Ademais, dos cento noventa e catro países membros da Convención sobre cambio climático da oNu,
só apoiaron o acordo cincuenta e cinco.



formalmente igual para todos os seus destinatarios, razonablemente estables, de doado
coñecemento público, carente de efectos retroactivos, e accionables ante os tribunais»;
o desacoplamento, en palabras do mesmo autor, entre a globalización económica e a
natureza estatal das normas xurídicas en que se sustenta o imperio da lei, xera efectos
favorables aos intereses económicos das empresas transnacionais. Resulta
sorprendente que aos contratos tipo, os fallos dos tribunais de arbitraxe e tratados
internacionais de comercio e investimentos se sumen as «leis modelo» que os
gobernos incorporan ás súas lexislacións. Leis elaboradas nos ámbitos privados –
froito da presión dos lobbies das multinacionais do dereito– e exportadas polos
gobernos neoliberais sumisos á legalidade do capital.

6.11. O declive das garantías dos dereitos civís e políticos e a ineficacia dos
dereitos sociais e económicos

os dereitos humanos son un fundamento do sistema político-institucional. Non son
negociables nin entre as forzas políticas nin mediante procedementos lexislativos
ordinarios (Rodotá, 2010, p. 53). A clasificación e os antecedentes dos dereitos
humanos como civís e políticos, e económicos e sociais, encádranse nos marcos da
súa esixibilidade xurídica e, en concreto, nos ámbitos de actuación das empresas
transnacionais. o final da guerra fría deu lugar a múltiplas especulacións sobre a
definitiva maduración dos dereitos civís e políticos, e o paso cara á plena regulación
e consolidación da esixibilidade xurídica dos dereitos económicos e sociais; non
obstante, a realidade após case dúas décadas é moi diferente. As relacións
internacionais, sometidas a un recrudecemento das guerras como mecanismo de
resolución dos conflitos, á unilateralidade como principio de funcionamento dos
Estados unidos e aliados imperiais (Riquelme, 2005, pp. 34-39), á crise da
xeneralidade dos dereitos humanos e a conseguinte quebra das institucións
internacionais, provocan un profundo escepticismo sobre as posibilidades de situar os
dereitos humanos na referencia xurídica por excelencia.

o resultado é o inverso ao previsto: son malos tempos para os dereitos civís e peores
para os económicos e sociais. os atentados do 11 de setembro marcaron o inicio da
diminución formal das garantías de dereitos fundamentais na esfera internacional. As
guerras de Afganistán e Iraq fixérono patente, ao desprezar o dereito internacional e
os organismos multilaterais, e a agresión do Líbano e a invasión de Libia convertérono
en práctica habitual. unicamente as guerras perdidas son consideradas crimes
internacionais, mentres que as guerras gañadas, aínda que sexan de agresión, non se
atopan sometidas a ningún control nin político nin xurídico. 

A aprobación da Lei patriota (Patriot Act) de 2001 polo Congreso dos Estados unidos
deu lugar a unha serie de medidas a todas luces insospeitadas: constitución de
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tribunais de excepción sen dereitos procesuais; creación de campos de internamento
e cárceres de presos exentas de todo tipo de control, como é o caso de Guantánamo
(Montoya, 2013); prácticas que lesionan de xeito sistemático os dereitos máis
elementais, como na prisión de Abu Graib; a subcontratación da tortura a países máis
tolerantes con ela; a legalización de prácticas tipificadas como tortura; as redefinicións
unilaterais das convencións de Xenebra; a fiscalización indiscriminada de datos
persoais; a persecución de emigrantes... un informe de Amnistía Internacional, entre
outros, ratifica a forte crise pola que atravesan os dereitos civís, a respecto do cal o
seu título é xa indicativo: EEUU. Negación de la dignidad humana: tortura y
rendición de cuentas en la «guerra contra el terrorismo» (Amnistía Internacional,
2004, pp. 1-9). 

En definitiva, as fortes restricións dos dereitos civís veñen acompañadas da debilidade
dos dereitos económicos e sociais, característica da globalización neoliberal. Tal e
como afirman Pisarello, García e olivas (2009, p. 5 e ss.), «un operador xurídico
medio... afirmaría que os dereitos sociais non son dereitos esixibles ante os tribunais».
No entanto, conveño cos autores en que «os dereitos sociais, tanto en razón do seu
recoñecemento constitucional como da súa consagración en diferentes tratados
internacionais de dereitos humanos, son ou poden ser, individual e colectivamente, tan
xusticiables como o resto de dereitos civís e políticos» (Pisarello, García e olivas,
2009, p. 8).

A fortaleza política e económica das empresas transnacionais non é allea á
privatización dos dereitos humanos e á subordinación de todo o que implique
redistribución fronte ao dereito de propiedade: «Todo individuo é igualmente libre de
decidir se contrata ou non, libre de escoller con quen quere contratar e libre de
establecer as condicións do contrato; mais o mercado, a súa liberdade e a súa
igualdade contractual atópanse máis adaptados ás necesidades das empresas e
organizacións transnacionais que ás necesidades dos seres humanos» (Fariñas, 2005,
p. 112).

6.12. A perda de mecanismos de control

A fraxilidade dos mecanismos de control, a irresponsabilidade dos poderes públicos,
a substitución de institucións democráticas por institucións tecnocráticas, ademais da
aprobación de técnicas e procedementos que avalían os dereitos de acordo coa súa
eficacia económica, provocan que as lexislacións se impregnen de escuridade e
confusión democrática. Así, o método aberto de coordinación regulado no Tratado de
Ámsterdam é unha técnica que ten como obxectivo adaptar o ámbito social ás
directrices da política económica comunitaria, isto é, adaptar os dereitos dos
asalariados ao mercado. Supiot (2011, p. 69) afirma que:

o ESTADo SoCIAL DE DEREITo E o CAPITALISMo:
CRISE DA FuNCIóN REGuLADoRA DA NoRMA XuRÍDICA

201

ANUARIO DA FACULTADE DE CIENCIAS DO TRABALLO 5, 2014, PP.  151-221



«(...) os rendementos dos estados en función dos obxectivos que lles son fixados son medidos
mediante as baterías de indicadores numéricos elaborados pola Comisión e volven examinarse
regularmente no seo de peer views (avaliación polos pares). Incitados así a mellorar a súa
puntuación estatística, considérase que os malos alumnos da clase europea han de seguir o
exemplo dos bos, segundo a técnica chamada benchmarking (comparación referencial)».

A Comisión Europea comezou a elaborar «novas lexislacións» dunha nova regulación
que permita avaliar os custos correspondentes á competitividade. Estas novas
metarregulacións ou contrarregulacións elabóranse segundo indicadores establecidos
por expertos. é unha censura previa aos debates parlamentarios que permite
comprobar o impacto de iniciativas lexislativas no marco da competitividade. Así,
sesenta e oito directivas comunitarias foron analizas con esta lóxica, a prohibición de
que os vehículos de mercadorías pesadas circulen os fins de semana é un exemplo
(Supiot, 2006, p. 111). A competencia entre transnacionais e as regras mercantís
impacta nos núcleos constitutivos das esferas normativas. o libre mercado dinamita
o dereito e, en ningún caso, parece que o dereito regule o mercado.

6.13. A xustiza arbitral

unha das fortalezas máis salientables do dereito corporativo global reside na
existencia de tribunais arbitrais internacionais e na efectividade dos seus laudos. A
forte asimetría existente entre as garantías e a efectividade xurídica do dereito
internacional dos dereitos humanos e o dereito internacional do traballo fronte ao
sistema de solución de diferenzas (SSD) da oMC, ou os sistemas de arbitraxe
previstos nos tratados rexionais ou bilaterais de comercio e investimentos, sitúa as
empresas transnacionais en planos xerarquicamente superiores aos dereitos das
maiorías sociais. Por outra parte, os laudos arbitrais resultantes teñen plena eficacia,
xa que a súa inobservancia podería carrexar consecuencias económicas moito máis
duras que o cumprimento do laudo. Así, as sancións da oMC adoitan acompañar
modificacións lexislativas, sancións comerciais do país denunciante ou dun tercero,
ou multas25. No caso dos laudos derivados de arbitraxes, por exemplo os do Centro
Internacional para o Arranxo de Controversias Relacionadas cos Investimentos
(CIADI), adscrito ao Banco Mundial, o seu incumprimento é impensable polos
efectos de bloqueo económico internacional que pode xerar, de aí que a súa adscrición
ao Banco Mundial non sexa simplemente anecdótica.
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25 o estado sancionado debe reparar o dano en vinte días; se continúa a infracción, deberá compensar economicamente
ao estado afectado. Ademais este poderá tomar medidas unilaterais no mesmo sector económico obxecto de disputa.
Se isto non fose posible, poderá desprazar a sanción a outro sector económico. Se isto tampouco fose posible, e en
función das circunstancias, a medida poderá fundamentarse noutro acordo.



As empresas transnacionais son beneficiarias directas destes mecanismos arbitrais de
resolución de conflitos, mentres a tutela dos dereitos laborais dos seus traballadores
se reenvía aos ordenamentos internos que –na maioría dos países empobrecidos–
sufriron profundas modificacións neoliberais, ao igual que os seus desestruturados
poderes xudiciais. A protección do dereito internacional do traballo por medio da oIT
queda moi afastada da fortaleza dos sistemas arbitrais de comercio.

Alén disto, os árbitros non son en absoluto neutrais. olivet (2011), por exemplo,
considera que realizan unha interpretación expansiva das regras de investimentos. o
70% dos designados polo CIADI son de Europa occidental, forman parte dunha rede
pechada de «vellos amigos», teñen importantes incentivos financeiros, actúan en
numerosas ocasións como avogados das empresas transnacionais e noutras como
expertos ou árbitros «obxectivos», critican os países que intentan limitar as regras de
arbitraxe... Son máis asalariados das transnacionais que xuíces neutrais26.

o número de demandas, de por parte, aumentou exponencialmente: a finais de 2010
os casos presentados no CIADI eran trescentos trinta e un. Destes, o 45% foron
presentados por empresas dos Estados unidos, e o 31% por empresas de Europa
occidental. As sumas pagadas polos estados periféricos, é dicir, polos homes e
mulleres dos países empobrecidos, son astronómicas: as indemnizacións contra a
Arxentina alcanzan un total de novecentos doce millóns de dólares e as demandas
pendentes estímanse en vinte mil millóns, casi seis veces o orzamento público de
saúde do país. En 2010 ao Ecuador ordenóuselle pagar 698,6 millóns de dólares a
Chevron; Líbano tivo que pagar a France Telecom douscentos sesenta e seis millóns,
e a República Checa douscentos setenta a Central Europea Media.

6.14. A creación do principio dos vasos comunicantes

o principio dos vasos comunicantes entre normas de comercio e investimentos –e
entre institucións e gobernos– implica que o que non se obteña no seo da oMC ha
atinxirse por medio de tratados ou acordos comerciais ou de investimentos de carácter
bilateral ou rexional. Así, no tema das patentes farmacéuticas creáronse as regras
sobre o Acordo dos aspectos da propiedade intelectual relacionados co comercio
(ADPIC-plus), é dicir, incorporáronse aos tratados as interpretacións máis restritivas
sobre a súa aplicación, blindáronse os dereitos de propiedade baixo patentes e
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26 En 2011 estaban en marcha catrocentos cincuenta casos coñecidos, fronte aos trinta e oito en 1996. os honorarios
e as indemnizacións tamén se dispararon: os custos legais e arbitrais sitúanse en oito millóns de dólares (de media)
por caso, aínda que nalgúns poden superar os trinta millóns (Prieto, 2013).



baleiráronse de contido as excepcións recollidas no texto orixinal das normas ADPIC
da oMC. Ademais, os prazos transitorios e as medidas flexibles na aplicación das
patentes para os países empobrecidos, previstos no orixinal, quedaron sen efecto ao
ratificaren estes diversos tratados ou acordos comerciais ou de investimentos. o
Tratado de Libre Comercio entre a uE, Perú e Colombia supera nalgunhas partes o
regulado no dereito da oMC-plus (Teitelbaum, 2010, pp. 163-172).

6.15. A seguridade xurídica 

No tocante á seguridade xurídica, o anuncio en maio de 2010 da nacionalización de
catro empresas eléctricas en Bolivia por parte do presidente Evo Morales supuxo
continuar coa senda marcada polo seu goberno nos últimos anos. No entanto, neste
caso a noticia non xerou o balbordo mediático e diplomático que se orixinou fai catro
anos cunha medida similar que, naquel momento, si afectaba directamente aos
intereses económicos de empresas españolas: «Evo Morales nacionaliza por decreto
el petróleo y el gas de Bolivia» e «Repsol yPF dice que va a defender sus derechos»,
titulaban os diarios españois aqueles días da primavera de 2006 (Hernández
Zubizarreta e Ramiro, 2010, pp. 35-37).

Desde aquela, cada vez que en América Latina se produce algún intento de avanzar,
en maior ou menor medida, na recuperación da soberanía estatal sobre os recursos
naturais, a enerxía ou os sectores máis importantes da economía, para defender os
investimentos das corporacións transnacionais fíxose habitual o uso dun concepto
que se converteu en chave: a seguridade xurídica. Porque, como di Gerardo Díaz
Ferrán, ex presidente da Confederación Española de organizacións Empresariais
(CEoE), «a necesidade de que os marcos regulatorios para o investidor sexan claros
e veñan acompañados da suficiente seguridade xurídica e estabilidade económica é
fundamental para poder rendibilizar no longo prazo os investimentos».

Neste mesmo sentido, na Comisión de Asuntos Iberoamericanos do Senado aprobouse
en 2010, co voto favorable de todos os grupos excepto o da Entesa Catalana de
Progrés, o informe do relatorio sobre o papel das empresas españolas en América
Latina. Nel recóllese unha clasificación dos países da rexión con base no «grao de
seguridade xurídica»: entre os máis seguros, México, o Perú e Colombia; entre os
inseguros, Cuba, Venezuela, o Ecuador e Bolivia. E, á vez, no informe agrúpase tamén
aos países segundo o grao de oportunidades de negocio e as facilidades ao
investimento estranxeiro directo que ofrecen, dándose o feito de que son os países con
maior seguridade xurídica os que, precisamente, brindan as mellores perspectivas
para as actividades das grandes empresas.
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Con todo iso, parece claro que esta utilización do concepto de seguridade xurídica só
fai referencia a un novo dereito corporativo global, que se concreta nunha serie de
normas e acordos bilaterais, multilaterais e rexionais promovidos desde instancias
como a oMC, o Banco Mundial e o FMI. Deste modo, só parece entenderse a idea
seguridade xurídica no marco desta lex mercatoria, xa que o seu único fundamento
resulta ser a protección dos contratos e a defensa dos intereses comerciais das
compañías multinacionais.

Porén, non por reiterada resulta menos cuestionable esta interpretación do que debe
significar a seguridade xurídica. E é que non ten moito sentido argumentar, por un
lado, que os conceptos xurídicos e os usos e principios internacionais universais 
–como os de equidade, o enriquecemento inxusto e de boa fe– só poden contribuír a
regular as relacións entre estados e non as dos negocios privados, mentres, polo outro,
os tribunais internacionais de arbitraxe –como o CIADI–, que se crearon para dirimir
conflictos entre estados, si son usados para resolver contenciosos entre estados e
empresas transnacionais (Echaide, 2011, pp. 1-28).

Ademais, faise unha interpretación a conveniencia do principio pacta sunt servanda
–o pactado obriga–, en tanto que serve de base para blindar os contratos asinados no
pasado polas empresas transnacionais, ao mesmo tempo que se obvian as cláusulas
rebus sic stantibus –o establecido nos contratos éo en función das circunstancias
concorrentes no momento da súa subscrición–, co que se insiste en que os acordos
subscritos por gobernos anteriores deben ser respectados para garantir a seguridade
xurídica. Así, volvendo ao caso de Bolivia, ignórase que o aplastante triunfo electoral
de Evo Morales ía ligado a un programa que incluía as nacionalizacións, así como que
existía un importante corpo normativo de dereito internacional dos dereitos humanos
e do traballo ratificado por ese país: o intento de modificar as regras neoliberais por
parte do novo goberno puxo de manifesto a férrea armadura xurídica que tutela as
regras e intereses das corporacións multinacionais.

En todo caso, paga a pena insistir en que a seguridade xurídica é un principio
internacional que non está vinculado unicamente a valoracións económicas: a
verdadeira seguridade xurídica é a que sitúa o dereito internacional dos dereitos
humanos por encima do novo dereito corporativo global, isto é, os intereses das
maiorías sociais por encima dos das minorías que controlan o poder económico. 
o exemplo boliviano –Venezuela e Ecuador tamén tomaron medidas similares– debe
servir para ilustrar que o estado se atopa facultado para modificar as leis e contratos
coas empresas transnacionais se estes establecen un trato que vulnera a soberanía
nacional e os dereitos fundamentais da maioría da poboación. Todo iso por imperio
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da nova Constitución e do art. 53 da Convención de Viena, que establece que as
normas imperativas sobre dereitos humanos e ambientais prevalecen sobre as normas
comerciais e de investimentos.

6.16. A privatización do dereito

Son tres as expresións máis relevantes da privatización do dereito. As axencias de
cualificación, os grandes despachos de avogados e o dereito brando ou soft law. Canto
ás primeiras, as axencias de cualificación son entidades privadas que ofrecen informes
supostamente independentes, sobre a calidade do crédito dunha corporación, dunha
débeda ou dunha obriga ou un instrumento financeiro dun estado ou empresa27. A súa
cualificación implica que canto máis baixa ou prexudicial sexa a cualificación, maior
interese deberá ofertar o emisor ao comprador para colocar a súa emisión. Até aquí
parece impecable a descrición formal das súas funcións. ora ben, vexamos algunhas
cuestións.

En 2001, as axencias cualificaron á alza, logo de asesoraren as entidades que se ían
avaliar, diferentes produtos financeiros con apoio hipotecario. Estes produtos eran
hipotecas lixo e activos tóxicos, a que outorgaron a máxima cualificación (Asens e
Pisarello, 2011b). As súas ganancias foron escandalosas e as súas responsabilidades
nulas. un par de datos: a axencia Moody’s degradou en 2007, cando comezou a crise,
oito mil setecentos vinte e cinco produtos financeiros baseados en hipotecas subprime
e Standard & Poor’s fixo o mesmo con seis mil produtos nun só día.

o negocio é redondo, cualificaron e asesoraron os mesmos clientes, cobraron
cantidades insultantes de diñeiro e, cando o consideraron oportuno, rebaixaron a
cualificación sen demasiadas explicacións. os efectos sobre as maiorías sociais
forman parte da especulación e do sistema capitalista. Todo iso coa complicidade dos
gobernos ricos de Europa e os Estados unidos, e das institucións internacionais, que
amparan o poder arbitrario das axencias de cualificación.

En 2010 cambia o escenario e comezan a valorar á baixa as débedas públicas dalgúns
gobernos europeos, o que implica ofrecer aos especuladores toda clase de beneficios:
financeiros e os que resulten da redución dos gastos sociais e das reformas laborais,
pois tranquilizar os mercados implica especular cos dereitos da cidadanía. Iso si, non
esquezamos que para rescatar a banca, moitos gobernos tiveron que endebedarse e
emitir débeda pública. Ademais, os principais compradores da débeda son os
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principais clientes das axencias. outra vez o negocio é redondo, cóbrase cualificando
á baixa a débeda dos estados avaliados, recoméndase acometer reformas sociais para
mellorar a cualificación e particípase nos beneficios que obteñen os especuladores
dos vaivéns da débeda. Todo iso coa total complicidade dos gobernos europeos, xa
que o fundamentalismo capitalista non pode ser posto en cuestión.

A maneira de actuar das axencias é completamente arbitraria. Existen fallos na
calidade das metodoloxías, dos modelos e dos supostos en que basean as súas
cualificacións; na integridade derivada dos conflictos de intereses, xa que cualifican
e asesoran os mesmos clientes; na transparencia dos seus procedementos; na
dependencia salarial de moitos dos seus empregados da produtividade das agencias;
na falta de auditorías internas… Isto sen termos en conta que os seus son informes
privados con consecuencias xurídicas obrigatorias, sen que existan controis
mínimamente eficaces a respecto da súa actividade.

As axencias de cualificación con sedes nas capitais dos países ricos marcan o devir
dos homes e as mulleres do planeta. As súas decisións son tomadas sen control e sen
responsabilidades de ningunha clase, dando lugar a unha especie de privatización do
dereito na escala global. o binomio da privatización das normas e os efectos xerais
sobre a poboación disloca os núcleos centrais do dereito. As democracias convértense
nun mero procedemento formal, dirixido á consolidación dos intereses dos
especuladores. Por outra parte, as decisións das axencias complementan as dos
gobernos ricos e as institucións financeiras e de comercio, que actúan como vasos
comunicantes, máis alá dalgunhas contradicións conxunturais, en detrimento dos
dereitos das maiorías sociais.

os indicadores risco-país son unha expresión clara da privatización das normas e da
perda de soberanía dos países do sur. o risco-país convencional é un indicador
económico que expresa a capacidade dunha nación para lles facer fronte ás súas
débedas. é un dos datos máis importantes para reflectir o estado das economías dos
países en desenvolvemento (unceta, 2008, pp. 51-66). unha mellor ou maior
clarificación de risco tradúcese nun menor «risco soberano», o que implica menores
taxas de interese polos préstamos que os gobernos contraten. é dicir, o aumento de
valor do risco diminúe o investimento estranxeiro e o crédito internacional (Gudynas
e Buonomo, 2007, pp. 111-123) e afecta aos investidores, bancos, axencias
multilaterais de investimentos, o FMI e o Banco Mundial. As cualificacións fanse, en
palabras de Gudynas e Buonomo (2007, p. 120), «desde un espazo transnacionalizado,
en mans de empresas cualificadoras. un pequeno puñado de persoas nunhas poucas
oficinas esparexidas nalgunhas capitais en países industrializados realizan a avaliación
de toda a economía global».
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Todo iso implica que as decisións políticas quedan acoutadas polas cualificacións
risco-país, de xeito que os procedementos democráticos e a soberanía dos estados se
debilitan. Ademais, os aspectos ambientais e sociais fica fóra das estratexias de
desenvolvemento. é máis, a alza do salario mínimo implica aumentar o índice risco-
país. Como afirman Boaventura de Sousa Santos e García Villegas (2004, p. 35), «o
fascismo financeiro nas súas varias formas e ámbitos é exercido por empresas
privadas cuxa acción está lexitimada polas institucións financeiras internacionais e
polos estados hexemónicos». 

os grandes despachos de avogados asesores das empresas transnacionais pasaron de
exercer funcións de asesoría e defensa dos intereses dos seus clientes a se
transformaren en verdadeiros cuasilexisladores.28 Son unha nova xeración de
avogados-empresarios con alta cualificación, amplísima información, canais de poder
e plena identificación coa mercantilización do dereito. As law firms reelaboran
continuamente a lex mercatoria creando esquemas contractuais ad hoc e interpretando
as normas desde as novas esixencias económicas (Zolo, 2006, p. 106). Desde
posicións máis radicais Pier Paolo Portinaro pon de manifesto, «a afirmación de
expertocraciasmercenarias, parciais e avogadescas, que explotan estratexicamente as
oportunidades e os recursos dunha nova litigation society29. Máis que a figura do
xuíz, coa súa balanzaequilibradora dos diferentes valores e principios ético-xurídicos,
o que se fixo co campo e expande cuantitativa e cualitativamente o seu propio poder
é hoxe o comerciante de dereito» (Zolo, 2006, pp. 108-109). Á ética profesional
contrapoñen o lobby político, especializándose en contenciosos económicos30. Están
creándose verdadeiras multinacionais do dereito que colaboran nos intereses das
grandes corporacións mediante o uso de estratexias de todo tipo. A súa función non
é preitear nos tribunais, senón redactar contratos desde a asimetría entre as partes31.
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28 o presidente do sindicato colombiano Sintraminercol denunciou que o Código de minas de 2001 foi redactado
polos avogados de Holcim e Ladrilleras Santa Fe. A reforma de 1996 elaborouna unha avogada da transnacional
Corona Gold Fields SA para adquirir as minas do sur de Bolívar. A denuncia esténdese ás lexislacións petroleras,
ambientais e de investimento estranxeiro. Entrevista con Francisco Ramírez  (orrego Landazábal, 2007).
29 Dous despachos de avogados dos Estados unidos demandaron a empresa Repsol pola sobrevaloración das súas
reservas. Ambas as accións se agruparon e presentaron demandas en representación dos posibles afectados. Repsol
preferiu negociar e pagar oito millóns de dólares, dos que tres quedarán en custos xudiciais e honorarios. o resto
deberá aboarse por medio de anuncios nos xornais para buscar os potenciais prexudicados (Jiménez, 2007).
30 En Francia en 2009 unha parte da lei sobre a simplificación do dereito foi subcontratada a un gabinete xurídico
privado; a fronteira entre a asesoría e a intromisión de intereses privados púxose de manifesto (Goanec, 2013).
31 o traballo de Dezalay e Garth analiza como unha nova concepción do dereito e da avogacía reciben a súa
lexitimidade dos Estados unidos. Estúdanse os casos do Brasil, Chile, Arxentina e México (Dezalay e Garth, 2003,
pp. 723-748).



Desde esta perspectiva e no ámbito da xustiza arbitral, as relacións entre
especuladores financeiros, despachos de avogados e árbitros están fomentando a
arbitraxe de investimentos. Cecilia olivet afirma que «a presunta imparcialidade e
independencia da arbitraxe de investimentos é totalmente ilusoria. os gobernos teñen
as mans atadas. Mentres que as multinacionais se benefician, un pequeno grupo de
sinaturas de avogados incita ás corporacións a demandar a gobernos»; ademais, «un
grupo de árbitros usa a súa influencia para garantir que as normas do sistema non
deixen de beneficiar os investidores e as demandas contra gobernos sigan xerando
millóns de dólares» (Prieto, 2013). Segundo se recolle en Prieto (2013):

«o exclusivo grupo que domina esta “industria” está conformado por estudios de avogados e
árbitros que están situados nos países desenvolvidos. Tres grandes despachos –Freshfields
(Reino unido), White & Case (Estados unidos) e King & Spalding (Estados unidos)– afirman
ter participado en 130 casos de tratados de investimento tan só durante 2011. Soamente 15
árbitros –coñecidos como “a mafia interna”– resolveron 55% das disputas arbitrais coñecidas
con base en tratados de investimento asinados polos estados. Segundo o informe, moitos destes
árbitros tamén actúan como avogados das partes, traballan como académicos, asesores
gobernamentais, son lobbystas e analistas de medios de comunicación. Algúns teñen fortes
vínculos persoais e comerciais con compañías, o cal lles outorga unha tremenda influencia
sobre o sistema, en cuxa continuidade teñen un especial interese»32.

A última cuestión, desde unha perspectiva estritamente normativa, refírese á
vinculación da responsabilidade social corporativa coa soft law ou o dereito brando.
A categoría de soft law no ámbito da doutrina internacional vinculouse coas
resolucións non obrigatorias de organizacións internacionais. A idea de non
obrigatoriedade imprégnase coa de certo impacto xurídico das resolucións ou
recomendacións non obrigatorias. Como recolle Mazuelos (2004, p. 13), existen dúas
posicións contrapostas a respecto da súa natureza xurídica, a que nega este carácter
por carecer de forza obrigatoria; e a que o afirma por estar previsto en tratados
internacionais e adoptarse no exercicio de poderes conferidos e de acordo con
procedementos establecidos. En realidade, a soft law no ámbito internacional supuxo
dotar de certa utilidade normas que os estados adoptan, mais en ningún caso cumpren
(López, 2007, p. 33). As empresas transnacionais empregaron o dereito brando como
fórmula alternativa a calquera control xurídico.

As «boas prácticas das empresas transnacionais» fundaméntanse na ética empresarial
(Sanagustin, 2011). Esta exprésase en dúas vertentes, a relacionada co modelo de
sociedade e os seus valores; e a referida ás prácticas ou comportamentos empresariais.
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32 Información obtida dun informe publicado por Eberhardt e olivet (2013).



No plano dos valores establécese a pugna entre a mercantilización dos dereitos
humanos que apuntala o aparato conceptual dominante, fronte á categoría universal
e indivisible dos dereitos humanos. A idea forza neoliberal reside na universalización
das liberdades mercantís e das normas que as sustentan mediante a xeneralización de
aparatos normativos internacionais do dereito corporativo global. Entre tanto, as
liberdades e os valores de igualdade e solidariedade reterritorialízanse cara a aparatos
normativos nacionais de intensidade cada vez menor, cuxo desprazamento a sistemas
brandos vai consolidándose.

Este é o fío central da moral dupla, discurso forte en valores mercantís e imperativos
na súa regulación, fronte á exaltación da liberdade e a dignidade vinculada a boas
prácticas empresariais e envoltas en retórica xurídica, mais carente dos seus núcleos
normativos esenciais. Este modelo utiliza todo tipo de estratexias para manter e
restaurar o poder das clases dominantes.

A outra vertente da ética empresarial, a das prácticas das multinacionais axustadas aos
valores da empresa cidadá, non consegue reconducir a distorsión existente entre a
realidade destas e as declaracións, os informes, os códigos de conduta e as auditorías
de bo goberno. Son múltiplos os exemplos desta flagrante contradición33, mais no
ámbito das relacións laborais, os novos modelos de organización empresarial
baseados en programas de calidade, no deseño de plans individuais e novos equipos
de traballo, nos círculos de calidade, na formación en valores, na visión e misión da
empresa etc. coliden coa flexibilidade en toda a cadea do iter laboral. Así, a
externalización, a subcontratación, a individualización, a precariedade e a perda de
dereitos laborais e sociais, xunto á proliferación de formas diversas de traballo
informal, son exemplos moi evidentes. Estes novos principios requiren novos aparatos
normativos de imposición onde a fusión entre flexibilidade, individualización de
normas voluntarias fundamentadas na ética da empresa se converten na expresión da
responsabilidade social corporativa.

As ideas pseudonormativas sobre as que bascula a responsabilidade social empresarial
son a voluntariedade, a unilateralidade, a autorregulación e a non esixibilidade, que se
suman á categoría que vincula a globalización co modelo capitalista neoliberal, é dicir,
un modelo inalterable en que a loita de clases debe substituírse pola corresponsabilidade
entre empresariado, traballadores e sociedade civil. Neste marco, o control das
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33 Romero e Ramiro (2012) analizaron a maneira en que as grandes corporacións foron adaptando o seu discurso ás
categorías que rexen as organizacións internacionais –dereitos humanos, sustentabilidade ambiental, loita contra a
pobreza, cooperación ao desenvolvemento etc.– no marco da responsabilidad social corporativa e as alianzas público-
privadas.



empresas transnacionais debe axustarse á mencionada corresponsabilidade, á
colaboración coas institucións internacionais e á harmonía cos estados.

Ante modificacións tan extremas, a responsabilidade social corporativa preséntase
como a alternativa máis adecuada. Este diagnóstico encobre a realidade sobre a que
se articula o poder das multinacionais, que se materializa na súa capacidade de
«lexislar» e delimitar o concepto e alcance da súa responsabilidade e das normas
materiais sobre as que se sustenta. Ademais, frea calquera sistema xurídico de control
elaborado desde institucións públicas.

7. Conclusións

A crise da función reguladora da norma xurídica non pode desligarse do dereito
corporativo global, pano de fondo da actividade económica das empresas
transnacionais, que se encontra atravesado polo conxunto das características descritas.
As normas que emanan da oMC, os tratados rexionais e bilaterais de libre comercio
e investimentos, os sistemas arbitrais (o sistema de solución de diferenzas da oMC
ou o CIADI), o Banco Mundial, o FMI e os contratos de explotación e investimento
das empresas transnacionais forman un ordenamento xurídico creado sen controis
democráticos e cuxa feble lexitimidade é desproporcionada con relación á
transcendencia das súas decisións, xa que son institucións formadas, no mellor dos
casos, por representantes lexítimos para gobernaren no interior dos seus estados, mais
non para gobernaren as relacións económicas e políticas do planeta (Fariñas, 2005,
p. 149).

A cantidade de normas comerciais, a súa especialización (en moitos casos lexislan
sobre produtos concretos)34; a súa escuridade; a celeridade á hora de elaboralas, e sen
sometemento aos paralelismos formais, onde, ademais, a abstracción e xeneralización
das leis é substituída pola súa contractualización asimétrica35... Trátase dunha
feudalización do dereito, dun novo dereito corporativo oposto ao dereito público que
actúa a favor das empresas transnacionais sen ningún contrapeso (Teitelbaum, 2007,
pp. 1-43).
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34 Véxase, Zapatero (2003, p. 239). Pénsese, por exemplo, no acervo normativo da uE canto aos tratados bilaterais
de investimentos e acordos comerciais, pois existen en vigor á volta de tres mil xunto a un número elevadísimo de
tratados rexionais e acordos económicos. Contabilizáronse, á súa vez, máis de cincuenta mil tratados internacionais.
35 As relacións xurídicas que se forman arredor da oMC e os tratados rexionais e bilaterais de comercio e
investimentos actúan como vasos comunicantes, onde os paralelismos formais e a xerarquía normativa se esvaecen
en favor dos intereses dos grupos económicos, estados imperiais e empresas transnacionais.



A súa dificultade e a potencial inseguridade xurídica xerada no seu iter normativo
contrastan coa plena seguridade xurídica, os efectos erga omnes e a eficacia
sancionadora dos seus mecanismos arbitrais. o resultado final queda tutelado polos
mecanismos institucionais e privados do dereito corporativo global. os intereses
económicos das empresas transnacionais atópanse plenamente garantidos polas
tendencias descritas.

Por outro lado, os estados receptores dos investimentos e as prácticas comerciais das
empresas transnacionais aproban normas favorables a elas.36 Isto cando á insuficiencia
de mecanismos xurídicos que tutelen as maiorías sociais pode sumarse a falta de
independencia do poder xudicial, os problemas de natureza procesual que impiden o
exercicio efectivo da protección dos dereitos humanos e laborais e os problemas de
acceso á representación legal por parte das comunidades e as vítimas.

As relacións de poder-dereito formalízanse ao analizar a tutela e a protección dos
intereses das empresas multinacionais, cun dereito duro, imperativo, coercitivo,
sancionador e plenamente eficaz, fronte ao reenvío das súas obrigas sociais e laborais
á fraxilidade do dereito internacional dos dereitos humanos e á responsabilidade social
corporativa, é dicir, a un dereito brando, unilateral, voluntario e carente de
mecanismos xurídicos eficaces. os códigos de conduta carecen de toda capacidade de
contrapeso fronte á fortaleza de dereito corporativo global (Hernández Zubizarreta,
2009, pp. 139-230).

Por último, a crise do dereito é inseparable da crise dos estados, da súa soberanía e
dos sistemas de fontes. Son numerosas as funcións que se subtraen á capacidade
normativa do estado, e o seu papel intervencionista e a súa capacidade normativa
desprázanse cara a institucións supranacionais ou, incluso, cara a empresas
transnacionais e as súas regulacións privadas. os estados dedícanse máis a sustentar
a lóxica mercantil dos distintos axentes sociais e económicos que a regulalos e
disciplinalos. Fomentan a flexibilidade no ámbito xurídico mediante as privatizacións,
desregulacións e limitacións das políticas públicas. o estado lexisla non lexislando
(Sánchez Barrilao, 2004, pp. 248-256).
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36 Para o estudo das medidas que adoptaron os gobernos de Bolivia anteriores a Evo Morales, véxase González e
Gandarillas (2010:13-16).
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Resumo

Este traballo de investigación fundaméntase no estudo do impacto da lexislación europea
sobre a igualdade de tratamento no emprego e na ocupación de lesbianas, gais, bisexuais e
transexuais (LGTB). Para iso, analizamos a Directiva 2000/78/CE do Consello, do 27 de
novembro, relativa ao establecemento dun marco xeral para a igualdade de tratamento no
emprego e a ocupación, alén da súa aplicación no caso español, así como outra lexislación
europea e española.

Palabras chave: LGTB, xustiza social, unión Europea, dereito do traballo.

Abstract

This research work is based on the study of the impact of European legislation on equal
treatment in employment and occupation of lesbian, gay, bisexual and transgender (GBLT).
For this, we analyze the Directive 2000/78 / EC of the Council of 27 November on the
establishment of a general framework for equal treatment in employment and occupation,
beyond its application in the Spanish case, as well as other Spanish and European legislation.

Keywords: GBLT, Social justice, European Union, Employment law.



Introdución

Aínda que a inexistencia de estatísticas nos impide facer calquera tipo de análise
cuantitativa, a organización Internacional do Traballo (oIT) estableceu outro método
sociolóxico/psicolóxico de estudo para a discriminación laboral do colectivo
homosexual, o cal se reduce á observación participante nos ámbitos empresariais e
públicos. Este, xunto con outros métodos cualitativos, permitiu delimitar algúns actos
típicos da discriminación laboral por causa da orientación ou a identidade sexual. A
denegación de emprego, o despedimento improcedente ou a existencia de teitos de
cristal, o acoso ou mobbing, a denegación de prestacións á parella do mesmo sexo (no
ámbito privado, na súa maior parte)1, e a máis que preocupante autoexclusión, son os
principais síntomas da homofobia discriminatoria no ámbito das relacións laborais.

Existe certo patriarcalismo, machismo e androcentrismo que está vixente nas nosas
empresas e, por conseguinte, no mercado laboral. Isto tradúcese en que todo
estereotipo e rol que se afaste daquel do home masculino, forte e dominante é
susceptible de ser discriminado2. Por iso é polo que a discriminación só comeza cando
o individuo intenta saír do seu silencio e da clandestinidade, o que comunmente se
coñece como «saír do armario», e vivir un estilo de vida afastado do heteronormativo.
Como sinala a Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuais e Bisexuais: «A
presenza da homofobia no ámbito laboral, envolve o homosexual nunha contradición
que claramente se fai expresa na visibilidade da opción sexual e que xera un
ocultamento ou omisión da mesma ante o temor de ser discriminado»3.

Mentres se decida acatar un estilo de vida marcado pola heterosexualidade non
existirá polémica. Así pois, a decisión tómase entre permanecer calado/a ou exiliarse
a profesións que «formularon unha hipótese de mobilidade laboral ascendente
específica dos homosexuais (masculinos en todo caso)»4, como as dos perruqueiros,
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1 é obrigado deixarmos constancia de que o ámbito público foi sempre un adiantado no tocante á equidade nos
dereitos. os primeiros convenios colectivos españois de traballadores que prestan os seus servizos en organismos
públicos xa facían especial mención á igualdade entre parellas do mesmo e distinto sexo en relación coas prestacións
de que podían gozar, mesmo antes das leis de parella de feito e de matrimonio igualitario, aínda que sobre todo
despois da aparición destas. 
2 Malia ser certo que a mentalidade está a cambiar, custa máis facelo naqueles estados europeos provenientes dunha
época totalitaria e dun estado de benestar familiar, como España. Isto é, por tanto, unha mostra da dureza e rixidez
do noso mercado laboral.
3 FEDERACIóN ESTATAL DE LESBIANAS, GAIS, TRANSEXuAIS E BISEXuAIS (s. d.) [en liña] «Diversidad sexual en el ámbito
laboral». Dispoñible no enderezo web <http://www.ugt-pv.es/2010/DoSSIER_Diversidad_ambit_laboral%2009.pdf>.
4 ERIBo, D. (2001) Reflexiones sobre la cuestión gay. Sexualidad y profesiones. Barcelona, Anagrama.



artistas, xornalistas, dependentes etc. De todo o anterior, dedúcese a existencia de
profesionais que ocultan a súa identidade ou sexualidade por medo a sufriren calquera
tipo de discriminación en todos os demais tipos de traballo, á vez que se fomenta a
proliferación da exclusión social de membros deste colectivo. o exemplo máis claro
témolo nos transexuais, que atopan na prostitución unha saída ante a ineficacia da
procura de emprego.

Por iso, os colectivos e asociacións gais, o activismo e a cooperación co sector político
foron, en España, o motor da consecución e da mellora duns dereitos que unha
democracia inxusta proveniente dunha época totalitaria non prevía. No caso español,
sen desmerecermos o papel da sociedade e as súas achegas, é perceptible que se
avanzou máis a base de dereitos pioneiros para a época que en ideoloxías e
entendemento social, os cales han ir adaptándose mediante o costume, a visibilidade
e a normalización das persoas homosexuais, e, un pouco menos, das transexuais.

No informe específico da oIT para o tema que aquí nos compete5 recoñécese que a
discriminación laboral por causa da orientación sexual non está abondo documentada,
xa que alude a un aspecto da intimidade das persoas, debido a que moitas veces
prefiren quedar caladas antes de denunciar. A impunidade nestes actos é alta, xa que
son difíciles de probar e ademais existe un forte estigma social sobre as lesbianas, os
gais, os transexuais e bisexuais (en diante LGTB). Como se di no citado informe da
oIT, «é importante reflexionar sobre a necesidade de loitar non soamente contra a
discriminación por orientación sexual, senón pola recuperación dos dereitos laborais,
os cales foron expropiados aos traballadores no contexto da imposición do modelo
neoliberal».

Así as cousas, podemos ver como o dereito comunitario vai unha vez máis por diante
da sociedade, e como a unión Europea (en diante uE) se converte nunha pioneira no
campo dos dereitos sociais e laborais que estudamos, grosso modo, neste traballo,
coa publicación da Directiva 2000/78/CE do Consello, do 27 de novembro, relativa
ao establecemento dun marco xeral para a igualdade de tratamento no emprego e a
ocupación. Sen ela, moitos dos países membros da uE -aínda que non todos– non se
verían obrigados a integraren no seu ordenamento xurídico un cadro regulador da
igualdade do colectivo LGTB, nin sequera a lexislaren sobre esta materia. Así pois,
a principal reacción que se dá dentro da uE é unha resposta social e política ante os
novos sucesos.
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5 oIT (2007) La igualdad en el trabajo: afrontar los retos que se plantean. Xenebra, oIT. Dispoñible no enderezo
web <http://www.ilo.org/public/spanish/standards/relm/ilc/ilc96/pdf/rep-i-b.pdf>.



o ámbito normativo español tamén será reflectido no noso estudo, en que veremos
que España conta coas súas propias regulacións, que respecta o ordenamento
comunitario e que tanto os organismos da Seguridade Social como os entes sindicais
teñen en conta esta perspectiva de equidade a respecto do colectivo gai.

o estudo da igualdade é, ante todo, un estudo que sempre recalca os principios e os
valores en que se basea todo o ordenamento xurídico, e abrangue así o ámbito do
dereito laboral. Con todo, os xuristas adoitamos cometer o erro de tratar as diversas
áreas do dereito como compartimentos estancos, polo que, co obxecto de evitalo,
faremos referencia a outras ordes distintas da laboral, como a penal ou a civil, para
salientarmos a repercusión dalgunhas actuacións discriminatorias no ámbito laboral
con influencia e competencia obxectiva noutras ordes.

Así pois, presentamos nas seguintes páxinas un texto cuxa comprensión intentamos
que fose doada para calquera que for o seu lector ou a súa lectora, e agardamos que
así sexa. Comezaremos cunha perspectiva histórica do movemento social LGTB en
España e os fitos lexislativos e sociais conseguidos, a que seguirá unha recompilación
de normativa comunitaria e española, así como a consulta de informes provenientes
da uE que nos darán ese punto de vista sociolóxico e politicolóxico que cremos
necesario transmitir, sempre relativo ao ámbito das relacións no traballo; e
finalizaremos cunha parte pertencente ás políticas sociolaborais necesarias e
francamente interesantes de ter en conta, sacadas á luz a partir dunha proposición de
lei presentada no seo do Parlamento de Galicia6.

2. Acción social, colectivo e movemento LGTB

os dereitos laborais actuais son froito da historia, das interaccións entre patróns e
traballadores, da loita interminable de clases e, obviamente, dos distintos movementos
sociais, en especial do movemento obreiro. o movemento LGTB tamén xorde como
resultado dunha loita constante contra un mercado, un estado, unha lexislación e unha
sociedade discriminatorios. Esta loita conta cunha historia propia que, no caso
español, como pode verse na Figura 1, podemos dividir en varias etapas.
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6 A Proposición de Lei pola visibilidade e non-discriminación de lesbianas, gais, transexuais e bisexuais de Galicia
sería aprobada a trámite polo Parlamento Galego en 2013 e conta coa pretensión de ser presentada como proposición
de lei no ámbito estatal. No momento de realizarmos este traballo encóntrase en fase de emenda polos distintos
partidos políticos que compoñen o Parlamento de Galicia.



Figura 1. Etapas do movemento LGTB en España. Fonte: elaboración propia.

a) Entre estas etapas7, a máis dura foi –como cabería agardarmos– a primeira delas,
a clandestina, que se centra nos últimos anos do franquismo e mostra o seu maior
grao de visibilidade en cidades como Barcelona, onde se inician as reivindicacións
dos primeiros activistas.

Malia tomarse como modelo as Revoltas de Stonewall Inn8 (Nova york, 1969), era
un momento marcado pola ilegalidade e o perigo de practicar o asociacionismo9 en
xeral. Está vixente a revisión da coñecida como Ley de vagos y maleantes
republicana10 realizada en 1954 polo Goberno franquista11, que inclúe os homosexuais
entre os seus perseguidos e –a diferenza do texto aprobado durante a II República–
establece penas para eles. Ese é o exemplo da modificación do art. 6.2: «os
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7 As distintas etapas, así como moitos aspectos do movemento LGTB, foron traballados a partir do útil material
atopado na bitácora de Leopold Estapé, «L’armari obert». Tamén contactamos con Leopold vía telemática, e dámoslle
fiabilidade ao aquí exposto.
8 os disturbios de Stonewall están considerados o fito inicial do movemento de liberación e polos dereitos civís de
lesbianas, gais e transexuais nos Estados unidos.
9 o goberno franquista limitou dereitos como o asociacionismo libre, que nalgúns casos chegou a condenar como
delito de sedición contra o Estado.
110 A lei orixinal foi promulgada polo Goberno republicano no ano 1933. orixinalmente non sancionaba delitos, senón
que intentaba evitar a súa futura comisión. Buscaba regular a situación dos «vagabundos, nómades, proxenetas e
xente de carácter antisocial».
11 Lei do 15 de xullo de 1954, pola que se modifican os artigos 2 e 6 da Ley de vagos y maleantes, do 4 de agosto de
1933.



homosexuais sometidos a esta medida de seguridade deberán ser internados en
institucións especiais e, en todo caso, con absoluta separación dos demais».

b) A etapa que denominaremos «de transición», que inclúe o período
preconstitucional desde a morte do xeneral Francisco Franco até a aprobación da
Constitución española en 1978, caracterizaríase pola manifestación e reivindicación
en diferentes campos (feminismo, gais e lesbianas, consumidores ou obreiros).

En 1970 a Ley de vagos y maleantes foi derrogada e substituída pola Lei 16/1970, do
4 de agosto, sobre perigosidade e rehabilitación social, que incluía penas de até cinco
anos de internamento en cárceres ou manicomios para os homosexuais. Esta lei e o
tipificado delito de escándalo público no Código penal foron empregados para
reprimir a homosexualidade na última parte da ditadura franquista; ora ben, após a
morte do ditador, o indulto de 1975 e a amnistía de 1976 tampouco incluíron ningunha
persoa presa das consideradas «perigosos sociais».

En 1979 elimináronse varios artigos da Lei 16/1970, do 4 de agosto, entre eles o
referente aos «actos de homosexualidade». A loita dos colectivos homosexuais
centrouse entón en conseguir a eliminación do delito de escándalo público, o que non
se lograría até o ano 1983 coa publicación da Lei orgánica 8/1983, do 25 de xuño, de
reforma urxente e parcial do Código penal. A Lei 16/1970, do 4 de agosto, sería
derrogada completamente en 1995, tras a vinda do vixente Código penal.

c) A seguinte etapa, de «desencanto político», abranguería a década dos oitenta do
século pasado. Recibe este nome porque vén representar o estancamento vivido nas
políticas de igualdade e mellora de dereitos despois dunha época de grandiosa
bonanza. A loita comeza a diluírse e tómase conciencia da necesidade de reivindicar
nunha menor escala, centrándose en pequenos campos, para seguir avanzando (lei de
parellas de feito, adopción, prestacións de seguridade social á parella do mesmo sexo
etc.).

d) Por último, quedaríannos dúas etapas que se entrecruzan, denominadas de
«pragmatismo político» e de «actualidade», que herdan o realismo de loitar por
pequenos obxectivos e a súa consecución. Caracterízanse por ser etapas relativamente
longas, que nos conducen desde 1990 até os nosos días. Veñen acompañadas de
grandes fitos lexislativos como os que posibilitan as unións de feito, a adopción, o
rexistro de parellas, o matrimonio e o recoñecemento da non-discriminación, en
definitiva, por razóns de orientación ou identidade sexual. De todas as maneiras, para
facernos mellor unha idea da evolución vivida no noso país, recomendamos examinar
a seguinte táboa:
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Táboa 1. Fitos civís e sociais en España en relación coa igualdade de tratamento (período
1970-2009). Fonte: PLATERO MÉNDEZ, R. (2011) «Discriminación por identidad sexual o
identidad de género» en Cancio Álvarez, M.ª (coord.ª) Estudios interdisciplinares sobre
igualdad. Madrid, Iustel.
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12 En novembro do ano 2012 esta modificación é ratificada polo Tribunal Constitucional, que non ve
inconstitucionalidade ningunha nela, na STC 198/2012, do 6 de novembro de 2012. Recurso de inconstitucionalidade
6864-2005. Interposto por máis de cincuenta deputados do Grupo Popular do Congreso en relación coa Lei 13/2005,
do 1 de xullo, pola que se modifica o Código civil en materia de dereito a contraer matrimonio. Garantía institucional
do matrimonio e protección da familia: constitucionalidade da regulación legal do matrimonio entre persoas do
mesmo sexo. BoE n.º 286, do 28 de novembro de 2012.

1970-1975 Primeiros grupos organizados de gais e lesbianas en Barcelona
1975-1980 Creación de organizacións feministas

1980-1985
Legalización das organizacións de gais e lesbianas (1980)
Comezo das políticas de igualdade (1983)
Despenalización das operacións de cambio de sexo (1983)

1985-1990

Manifestacións contra a lexislación discriminatoria
Primeiras Xornadas de Lesbianas (1988)
Plataforma Antidiscriminatoria, con doce puntos polos dereitos das lesbianas
(1989)

1990-1995
Creación do primeiro rexistro de parellas de feito en Vitoria (1994)
os rexistros policiais con datos relativos á sexualidade seguen utilizándose
até 1995

1995-2000

Pedimento das organizacións dunha lei de parellas de feito
Andalucía inclúe a asistencia a transexuais no catálogo de prestacións
Cambios no Código penal para protexer e respectar a orientación da cidadanía
(1995)
IV Conferencia das Mulleres en Pequín, en que se discuten os dereitos sexuais
e de orientación sexual (1995)

2000-2005 Rexeitamento das catro propostas de lei de parellas de feito no Parlamento

2005-2009

Rexeitamento das catro propostas de lei de parellas de feito no Parlamento
Créase o primeiro servizo público de asistencia a homosexuais e lesbianas en
Vitoria
Aparece o III Plan de igualdade vasco, que inclúe a protección das lesbianas
e a loita contra a lesbofobia entre as súas actuacións
Servizos públicos para a poboación LGTB nas diferentes comunidades
autónomas
En xuño de 2005 prodúcense cambios no Código civil que permiten o
matrimonio entre dúas persoas do mesmo sexo 12

Aprobación da Lei de identidade de xénero en marzo de 2007, que permite
o cambio rexistral do nome sen a obrigatoriedade de cirurxía
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Na anterior táboa non están todos os fitos, mais antóllasenos un bo resumo daqueles
máis emblemáticos. Sobre todo, reflicte a importancia que teñen os dereitos civís na
sociedade, cando falamos de igualdade real. Isto, no longo prazo, tamén se traduce
nunha mellora das circunstancias laborais, porque como xa se mencionou, o dereito
non é nin será nunca algo creado con compartimentos estancos. A posibilidade de
matrimonio en igualdade de condicións, por exemplo, eliminou inxustizas –e
igualmente dores de cabeza para as persoas afectadas– canto ás prestacións da parella,
trámites coa Seguridade Social e problemas relativos aos dereitos individuais no
traballo (vacacións, libre disposición de días, días por matrimonio etc.), entre moitos
outros posibles.

Non hai moito, aínda que non era o común, podían verse sentenzas de tribunais que
negaban prestacións e discriminaban por razón da orientación sexual, debido a que
non contabamos cunha lexislación suficientemente protectora como a actual. Para
ilustrarmos isto, podemos citar o exemplo da Sentenza do Tribunal Superior de
Xustiza de Madrid 244/1998, do 25 de marzo de 199813, que negaba a un traballador
unha licenza na súa empresa por convivir cunha parella do mesmo sexo, entendendo
que si a gozaría se a súa parella fose de distinto sexo. Este traballador inscribira a
súa unión no Rexistro de Parellas de Feito da Comunidade Autónoma de Madrid, e
defendía que segundo o convenio aplicable tiña dereito a quince días libres por
contraer matrimonio. o Tribunal Superior de Xustiza de Madrid desestimou a
demanda alegando a inexistencia dos requisitos que legal e convencionalmente se
esixían para gozar do permiso, en definitiva, a celebración do matrimonio. Certo é que
non se vulneraba o art. 14 da Constitución española (en diante CE), pois naquela
época, nun momento en que non existía a posibilidade de establecer unha unión
matrimonial igualitaria, a parella de feito non era asimilable ao matrimonio.

Por todo o anterior, reafirmámonos na necesidade de non entender o dereito laboral
como un campo excluínte e exclusivo, senón como un tipo de dereito que necesita
beber doutras fontes, xa sexa da uE, de que falaremos no seguinte punto, ou das
distintas normas aprobadas no ordenamento xurídico español, que tamén trataremos.
Como conclusión a este apartado, parece necesario pór de manifesto que son poucos
os casos de normas que amparen o colectivo LGTB e deixen de incorporar entre os
seus preceptos algún artigo que mencione a necesidade de colaborar cos colectivos e
de que estes accedan a fondos públicos para loitaren pola súa causa en igualdade de
condicións. un reflexo claro de que o dereito e a sociedade moitas veces se ven
obrigados a ir da man.

13 Sala do Social, Sección 5.ª.



3. A Unión Europea

Atendermos ao tratamento da cuestión na normativa derivada da uE é un preámbulo
necesario para o estudo da lexislación vixente respecto ao tema LGTB nas relacións
laborais. Á fin e ao cabo, España pertence á uE desde 1986 e a normativa comunitaria
adoita ser de obrigada transposición á lexislación nacional de todos os estados
membros. Por outra banda, de acordo co art. 96.1 da CE calquera tratado internacional
ou norma comunitaria terá carácter de normativa interna: «os tratados internacionais
validamente subscritos, unha vez publicados oficialmente en España, formarán parte
do ordenamento interno».

Isto é así cando non lle corresponda ao propio Estado desenvolver algunha directiva
comunitaria, como veremos foi o caso das modificacións que se introduciron no
Estatuto dos traballadores no ano 2003 debido á aparición e o mandato explícito da
Directiva 2000/78/CE do Consello, do 27 de novembro, relativa ao establecemento
dun marco xeral para a igualdade de tratamento no emprego e a ocupación, que prohibe
a discriminación por motivos de orientación sexual no contexto do emprego e a
formación profesional e protexe as persoas lesbianas, gais e bisexuais14. o obxectivo
de tales cambios non foi outro que adaptar a lexislación española relativa ao tema
tratado pola devandita directiva para conseguir equipararnos ao resto dos estados
membros no prazo de tres anos15.

3.1. Homofobia e discriminación por causa da orientación sexual e a identidade
de xénero nos estados membros da UE

En 2007 o Parlamento Europeo solicitou á Axencia de Dereitos Fundamentais da uE
(en diante FRA, pola súa sigla en inglés) a elaboración dunha serie de investigacións
sobre a discriminación do colectivo LGTB no seu contexto. Como resultado deste
pedimento, en 2009 a FRA publicou os estudos Homophobia and Discrimination on
Grounds of Sexual Orientation in the EU Member States. Part I. Legal Analysis16, e
Homophobia and Discrimination on Grounds of Sexual Orientation in the EU Member

JoNATHAN LEMA TouRIñÁN232

ANUARIO DA FACULTADE DE CIENCIAS DO TRABALLO 5, 2014, PP.  223-251

14 As persoas transxénero, pola súa vez, tamén están protexidas polas directivas sobre igualdade que prohiben a
discriminación por razón de xénero.
15 A Directiva 2000/78/CE do Consello, do 27 de novembro de 2000, mencionaba de xeito expreso que a transposición
e adaptación ao ordenamento xurídico dos diferentes estados debería producirse nun prazo máximo de tres anos.
16 AXENCIA DE DEREIToS FuNDAMENTAIS DA uNIóN EuRoPEA (2009a) Homophobia and Discrimination on Grounds
of Sexual Orientation in the EU Member States. Part I. Legal Analysis. Luxemburgo, oficina de Publicacións da
unión Europea. Dispoñible no enderezo web <http://tinyurl.com/hpewhc8>.
17 A Directiva 2000/78/CE do Consello, do 27 de novembro de 2000, mencionaba de xeito expreso que a transposición
e adaptación ao ordenamento xurídico dos diferentes estados debería producirse nun prazo máximo de tres anos.



States. Part II. The Social Situation17, xunto cun informe de síntese de ambos,
Homophobia and Discrimination on Grounds of Sexual Orientation in the EU Member
States. Synthesis Report18. No segundo destes estudos que citamos, podemos ler o
seguinte:

«Nos últimos anos, unha serie de feitos producidos nos Estados membros da uE, tales como a
prohibición das “marchas do orgullo”, o discurso de odio por parte de políticos ou as
declaracións intolerantes de líderes relixiosos, deron o sinal de alarma e desencadearon un novo
debate sobre o grao de homofobia e discriminación contra lesbianas, gais, bisexuais, transexuais
e persoas transxénero na unión Europea. Estes sucesos levaron o Parlamento Europeo a adoptar
en 2005 unha resolución en que se condena a homofobia e a discriminación por orientación
sexual».

Por declaracións como a anterior dicimos que a uE sempre foi unha abandeirada da
igualdade e os dereitos civís do colectivo LGTB, e que o seu motor voa máis aló do
económico. En definitiva, a uE tamén entende que a orientación ou a identidade de
xénero son elementos propios do ámbito privado da persoa e non deben influír en
ningún outro ámbito, moito menos para discriminar. Con todo, o máis importante é que
o segundo destes estudos que citamos serve para facernos unha moi boa idea do estado
do colectivo LGTB en distintos aspectos como as actitudes cara ás persoas que o
integran; os crimes e o discurso de odio; a liberdade de reunión; a educación; a saúde;
as institucións relixiosas; o deporte; a imaxe ante os medios; o asilo e a discriminación
múltiple que pode sufrir. Así mesmo, non deixa de analizar a discriminación por motivo
da orientación sexual no emprego, tema central da nosa investigación.

No tocante a isto, as perspectivas non semellan boas, posto que o número de denuncias
rexistradas por este motivo é bastante escaso, probablemente polo medo a empeorar a
situación ou a declararse pertencente ao colectivo LGTB. o estudo continúa falando
sobre a invisibilidade no traballo das persoas por razón da súa orientación ou
identidade sexual, con datos reveladores de países desenvolvidos como Suecia ou
Alemaña, o que demostra que mesmo en sociedades igualitarias e avanzadas o medo
a descubrirse segue sendo algo presente. Estamos a falar de que un de cada dous
homosexuais ou transexuais decide non vivir a súa sexualidade a gusto ou evita temas
relacionados por incomodidade. Na outra banda, países como Finlandia despuntan
porque, entre as minorías, a conformada polas persoas LGTB ten unha posición
especial.

uNHA APRoXIMACIóN LEGAL Á DISCRIMINACIóN No TRABALLo Do CoLECTIVo LGTB 233

ANUARIO DA FACULTADE DE CIENCIAS DO TRABALLO 5, 2014, PP.  223-251

18 AXENCIA DE DEREIToS FuNDAMENTAIS DA uNIóN EuRoPEA (2009c) Homophobia and Discrimination on Grounds
of Sexual Orientation in the EU Member States. Synthesis Report. Luxemburgo, oficina de Publicacións da unión
Europea. Dispoñible no enderezo web <http://tinyurl.com/jb823lt>.



A respecto do acceso á protección dos dereitos por parte do colectivo LGTB, cabe
salientarmos outro estado nórdico como exemplo: Suecia dispón desde 1999 dun
corpo específico19 encargado da loita contra a discriminación, que en 2009 se integrou
nos demais valedores do pobo, deixando atrás esa antiga diferenciación específica de
Valedor do Pobo por motivo de orientación sexual. Son nove o total dos estados da
uE que non contan cun corpo de igualdade LGTB propio, España entre eles; no
entanto, o noso país si inclúe dentro da figura do Valedor do Pobo a posibilidade de
acceder á defensa por esta vía. 

Hai poucos datos estatísticos oficiais sobre queixas de discriminación, pois só dez
estados membros (Austria, República Checa, Chipre, Estonia, Hungría, Letonia,
Lituania, Holanda, Romanía e Suecia) os recompilan. España non se atopa, como
vemos, entre eles, o que afonda máis o escurantismo e o descoñecemento deste
colectivo dentro das nosas fronteiras. Segundo o informe de que vimos falando, con
data de 2007 as cousas estaban así:

Táboa 2. Queixas de discriminación por motivo de orientación sexual e discriminacións
confirmadas na UE. Fonte: AXENCIA DE DEREITOS FUNDAMENTAIS DA UNIÓN EUROPEA
(2009b) Homophobia and Discrimination on Grounds of Sexual Orientation in the EU
Member States. Part II. The Social Situation. Luxemburgo, Oficina de Publicacións da
Unión Europea.
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19 Este corpo en cuestión recibe o nome de Homo.
20 As queixas cobren todas as áreas sociais de discriminación (emprego, educación, vivenda, bens e servizos etc.).
21 Cómpre termos en conta que posiblemente algunhas resolucións non foron adoptadas o mesmo ano en que se
presentaron as queixas correspondentes.

País

Número total de queixas de
discriminación por motivo de
orientación sexual en corpos de
igualdade, tribunais etc. (2007)20

Número total de pescudas e
discriminacións confirmadas en
2007 por corpos de igualdade,
tribunais etc. (2007)21

Austria 45 0
República Checa 1 1
Chipre 1 Decisión pendente
Estonia 1 0
Hungría 2 0
Letonia 12 1
Lituania 18 1
Páises Baixos 6 3
Romanía 7 1
Suecia 62 6



Estes datos non só nos transmiten o escasas que son as denuncias, senón que tamén
sorprenden pola pouca confirmación de se tales denuncias son ou non son lexítimas.
Sabemos que a lexislación comunitaria evolucionou para protexer as vítimas destes
casos de discriminación, mais, por que non actúa coa suficiente forza? Por
descoñecemento dos aspectos relativos á diversidade sexual, por cuestións morais ou
simplemente por existiren poucas posibilidades de actuación debido, entre outras
causas, á da falta de recursos e medios para levar a cabo as investigacións. Así mesmo,
en países como Polonia, que por historia sempre foi moi contrario aos dereitos do
colectivo LGTB, vese a posibilidade de perder o traballo como principal razón para
que as denuncias se non presenten. En Irlanda, pola súa vez, enténdese que as
resolucións, ao seren públicas, convidan a non facer ningún tipo de queixa.

Á hora de conseguir un emprego, por outra banda, semella haber unha diferenza
abismal entre pertencer ao grupo de homosexual ou transexual. Constatouse que case
a metade dos homosexuais pensa que a súa condición lles afecta, mentres que os
transexuais pensan nunha porcentaxe dun 70% que serían discriminados pola súa
identidade sexual.

Canto ao comportamento dos empresarios fronte ao colectivo LGTB –de que
falaremos con máis detemento ao tratarmos o ámbito das políticas sociais–, cabe
lembrarmos que se xa é difícil revelar por que contratan ou non unha persoa á hora
de recrutaren persoal, moito máis o é demostrar motivos homófobos ou transfóbicos
na denegación dun emprego. Neste aspecto, países comunitarios como o Reino unido
ou Alemaña contan con lexislacións que protexen os dereitos laborais dos membros
deste colectivo e que favorecen a denuncia de situacións homófobas e transfóbicas.
En Alemaña, en concreto, o modelo liberal fai que sexan as mesmas empresas e a
patronal as que promovan a igualdade no traballo.

Para rematarmos este apartado, é preciso facermos mención ás conclusións do propio
texto de que vimos falando22:

«o papel da dirección, alén da presenza ou ausencia de políticas de diversidade e de igualdade
de tratamento, ten implicacións para a percepción das persoas LGTB dun ambiente laboral
seguro e íntegro. Aquí, a presenza de lexislación de igualdade de emprego e a súa inclusión
das persoas LGTB inflúe nos incentivos para presentar casos de discriminación».

Así pois, os empresarios, como máximos responsables dunha empresa, vólvense unha
figura necesaria para evitar todo tipo de accións homofóbicas e transfóbicas dentro
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22 AXENCIA DE DEREIToS FuNDAMENTAIS DA uNIóN EuRoPEA (2009b) op. cit.



dela. Desde a posibilidade de daren exemplo á de promoveren un ambiente de traballo
xusto e igualitario, as súas competencias álzanse máis aló das leis. Non se pode
desprezar o papel das normativas existentes e promovidas desde os poderes públicos,
mais unha sociedade tan mercantilista como a nosa aprende máis con outro tipo de
sancións, por exemplo as integradas dentro do propio ámbito laboral, como os días
de suspensión ou a perda do posto de traballo.

3.2. A Unión Europea e a loita pola non-discriminación por motivo de orientación
sexual e identidade de xénero. O Tratado de funcionamento da UE. A Carta de
dereitos fundamentais da UE. A Carta comunitaria dos dereitos sociais
fundamentais dos traballadores

No ámbito da uE existen organismos como o Parlamento Europeo e a Corte de
Xustiza Europea que actúan para garantir os dereitos da cidadanía europea
principalmente en relación con asuntos económicos, tales como a protección contra
a discriminación no lugar de traballo23. No referente á normativa, cabe salientarmos
o Tratado de funcionamento da uE24, que no seu art. 19.1 –antigo art. 13–, establece
a posibilidade de iniciar accións encamiñadas a loitar contra a discriminación por
razón de sexo, de orixe racial ou étnica, relixión ou conviccións, discapacidade, idade
ou orientación sexual, polo que a causa da orientación sexual é mencionada
expresamente:

«1. Sen prexuízo das demais disposicións dos tratados e dentro dos límites das competencias
atribuídas á unión por estes, o Consello, por unanimidade de acordo cun procedemento
lexislativo especial, e logo da aprobación do Parlamento Europeo, poderá adoptar accións
adecuadas para loitar contra a discriminación por motivo de sexo, de orixe racial ou étnica,
relixión ou conviccións, discapacidade, idade ou orientación sexual».

Así mesmo, non podemos deixar de falar da Carta dos dereitos fundamentais da uE25,
que recoñece unha serie de dereitos persoais, civís, políticos, económicos e sociais dos
cidadáns e residentes da uE, consagrándoos na lexislación comunitaria, e que após
a aprobación do Tratado de Lisboa adquiriu forza vinculante equiparable aos tratados.
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23 CoMISIóN INTERNACIoNAL DE DEREIToS HuMANoS DE GAIS E LESBIANAS (s. d.) [en liña] Antecedentes internacionales
en jurisprudencia y en políticas contra la discriminación a gays, lesbianas y homosexuales. Dispoñible no enderezo
web <http://www.stopdiscriminacion.org/archivos/orientacion/Antecedentes-JP.pdf>.
24 Trátase da versión consolidada dun dos tratados primarios de uE, en concreto do Tratado Constitutivo da
Comunidade Económica Europea asinado en Roma en 1957. o seu texto íntegro en castelán pode encontrarse no
enderezo web <http://www.boe.es/doue/2010/083/Z00047-00199.pdf>.
25 A Carta dos dereitos fundamentais da unión Europea pode ser consultada en castelán no enderezo web
<http://www.boe.es/doue/2010/083/Z00389-00403.pdf>.



No seu art. 21.1 prohibe calquera discriminación e, particularmente, entre outras, a
derivada da orientación sexual:

«1. Prohíbese toda discriminación, e en particular a exercida por razón de sexo, raza, cor,
orixe étnica ou social, características xenéticas, lingua, relixión ou conviccións, opinións
políticas ou de calquera outro tipo, pertenza a unha minoría nacional, patrimonio, nacemento,
discapacidade, idade ou orientación sexual».

Acabaremos este apartado mencionando outro documento de incalculable valor, en
que malia o seu prometedor nome non se atopa unha soa referencia aos traballadores
pertencentes ao colectivo LGTB: a Carta comunitaria dos dereitos sociais
fundamentais dos traballadores26. Podemos pensar que talvez é así debido ao ano de
publicación, 1989, mais este tema xa fora tratado de maneira específica cinco anos
atrás, en 1984, coa Resolución sobre a discriminación por orientación sexual no lugar
de traballo aprobada polo Parlamento Europeo27.

3.3. Actuacións comunitarias específicas en contra da discriminación por
orientación sexual no emprego

A uE foi sempre –como viñemos apuntando– unha pioneira na defensa do colectivo
homosexual. As distintas institucións e organismos comunitarios, como o Parlamento
Europeo, o Consello ou a Comisión Europea, estiveron pendentes de emitir directivas,
regulamentos e resolucións que abranguesen aspectos relativos á non-discriminación
por orientación sexual. Entre esta normativa, xa a Resolución do Parlamento Europeo
A3-0028-94, sobre a igualdade de dereitos para os homosexuais e as lesbianas nas
Comunidades Europeas28, solicitaba reiteradamente aos estados membros e á
Comisión que camiñasen cara á igualdade de dereitos civís, a colaboración cos
colectivos de gais e lesbianas e, para o que aquí nos incumbe, a protección dos
membros destes no dereito laboral. Así, no seus arts. 12-16 insta a Comisión a
preparar unha recomendación que «debería, como mínimo, procurar pór fin: (...) a
calquera forma de discriminación no dereito laboral (...)».

Tamén é de obrigada mención a Directiva 2000/78/CE, que «prohibe a discriminación
por motivos de orientación sexual no contexto do emprego e a formación profesional
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26 Pode consultarse en castelán no enderezo web <http://tinyurl.com/z238ow6>.
27 A Resolución sobre a discriminación por orientación sexual no lugar de traballo do Parlamento Europeo está
dispoñible en inglés no enderezo web <http://tinyurl.com/grc69f8>.
28 A devandita resolución pode ser consultada en inglés no enderezo web <http://tinyurl.com/jtqnsxw>.



e protexe as persoas LGB (lesbianas, gais e bisexuais)»29. As persoas transexuais,
pola súa vez, atópanse protexidas polas directivas de igualdade de xénero. Desta
directiva en cuestión falaremos no seguinte apartado. No entanto, si que se podería
realizar aquí unha visión rápida das principais disposicións comunitarias relativas ao
noso estudo. Préstese atención, para iso, á seguinte táboa:

Táboa 3. Disposicións sobre a discriminación pola orientación sexual dos traballadores
no ámbito comunitario. Fonte: elaboración propia.
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29 AXENCIA DE DEREIToS FuNDAMENTAIS DA uNIóN EuRoPEA (2009c) op. cit.

1984 Parlamento Europeo Resolución sobre a discriminación por orientación
sexual no lugar de traballo

1991 Comisión Europea
Consello Europeo

Recomendación sobre a protección da dignidade da
muller e o home no traballo (inclúe un código de
prácticas con medidas de loita contra o acoso sexual)
Declaración que referenda a Recomendación

1994 Parlamento Europeo Resolución sobre a igualdade de dereitos para os
homosexuais e as lesbianas na unión Europea

1998 Consello Europeo

Estatuto dos funcionarios da Comunidade Europea
(artigo 1 bis, entre outros)
Réxime aplicable a outros axentes da Comunidade
Europea (artigo 83, entre outros)

1999 Estados membros da uE
Artigo 13 do Tratado da Comunidade Europea
(introducido o 1 de maio de 1999 polo Tratado de
Ámsterdam, do 2 de febreiro de 1997)

2000 Consello Europeo
Directiva 2000/78/CE relativa ao establecemento dun
marco xeral para a igualdade de tratamento no
emprego e a ocupación

2004 Consello Europeo

Estatuto dos funcionarios da Comunidade Europea
[artigo 1.d), entre outros]
Réxime aplicable a outros axentes da Comunidade
Europea (artigo 124, entre outros)

2006 Parlamento Europeo Resolución sobre a homofobia en Europa



Dito o anterior, pódese ver que a uE leva facendo o posible desde o ano 1984 para
buscar a maneira de protexer a súa cidadanía e evitar a perda da igualdade entre ela
pola súa condición sexual. Por outra banda, é a época en que se comeza a observar
na maioría dos estados democráticos europeos o inicio dunha era de recoñecemento
de dereitos civís e sociais. Parte dese recoñecemento non partiu, con todo, dos seus
gobernos, senón que máis ben se puxo en marcha por recomendación e cumprimento
comunitario.

3.4. Directiva 2000/78/CE do Consello, do 27 de novembro, relativa ao
establecemento dun marco xeral para a igualdade de tratamento no emprego e
a ocupación.

Malia que a Directiva 2000/78/CE non atinxe en exclusiva ao colectivo LGTB, pois
o seu obxectivo é «establecer un marco xeral para loitar contra a discriminación por
motivos de relixión ou conviccións, de discapacidade, de idade ou de orientación
sexual no ámbito do emprego e a ocupación, co fin de que nos estados membros se
aplique o principio de igualdade de tratamento» (art. 1), non atopamos outra –a estas
alturas– que prevexa tantos casos e estableza tantas directrices no seu ámbito de
actuación.

De calquera xeito, como pode apreciarse, a discriminación por orientación sexual
atópase incluída entre moitos outros tipos de discriminación; de feito, no articulado
faise especial referencia aos factores de discapacidade e idade (arts. 5 e 6
respectivamente), mais non se atopan apartados específicos sobre a orientación ou a
identidade sexual como causas de diferenza de tratamento. Aínda así, a presenza
continuada do termo «orientación sexual» –que aparece nun total de nove ocasións,
contando os considerandos e o articulado– nesta directiva converteuna nun texto de
incalculable valor xurídico no tocante á protección dos dereitos do colectivo LGTB,
e de grande influencia no relativo aos dereitos colectivos do traballo.

Así, no seu art. 13, sobre o diálogo social, exhórtase os estados a adoptar «as medidas
adecuadas para fomentar o diálogo entre os interlocutores sociais, co fin de promover
a igualdade de tratamento, incluído o control das prácticas no lugar de traballo,
convenios colectivos, códigos de conduta, e mediante a investigación ou o
intercambio de experiencias e boas prácticas»; e tamén a fomentar «entre empresarios
e traballadores, sen prexuízo da súa autonomía, a subscrición no nivel axeitado de
convenios que establezan normas antidiscriminatorias nos ámbitos mencionados (...)
que entren dentro das competencias da negociación colectiva (...)». Mais non acaban
aquí as sorpresas:
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«Artigo 16. Cumprimento

os estados membros adoptarán as medidas necesaria para velar por que:

a) se supriman as disposicións legais, regulamentarias e administrativas contrarias ao principio
de igualdade de tratamento;

b) se declaren ou poidan declararse nulas e inválidas ou se modifiquen todas as disposicións
contrarias ao principio de igualdade de tratamento que figuren nos contratos ou convenios
colectivos, nos regulamentos internos das empresas ou nos estatutos das profesións
independentes e das organizacións sindicais e empresariais».

Como pode apreciarse, queda ben atado o ámbito colectivo do traballo, xa que se
insta a eliminar todas as disposicións contrarias á igualdade de tratamento en
convenios, estatutos, organizacións sindicais e empresariais. De igual maneira, tamén
aparece recalcada a necesidade de que o ordenamento xurídico propio adapte, cando
menos, ou elimine, todas as disposicións contrarias dentro de toda a xerarquía
normativa (leis, regulamentos, actos etc.).

Por outra banda, o artigo seguinte (art. 17) contén o mandato de os estados membros
da uE estableceren un réxime de sancións fronte aos incumprimentos das
disposicións adoptadas en aplicación desta directiva, as cales «poderán incluír a
indemnización á vítima, serán efectivas, proporcionadas e disuasorias», o cal é
importante e foi previsto na lexislación española, que veremos nas seguintes páxinas.

3.5. O Informe Lunacek

o ano pasado foi aprobada por ampla maioría30 a Resolución do Parlamento Europeo,
do 4 de febreiro de 2014, sobre a folla de ruta da uE contra a homofobia e a
discriminación por motivos de orientación sexual e identidade de xénero31, tamén
coñecida polo informe homónimo que lle serviu de base e que adoita mencionarse
polo apelido da súa autora como «Informe Lunacek»32, en que se condena calquera
acto de discriminación baseado na orientación sexual ou a identidade de xénero.

No devandito informe queda constancia de que os dereitos fundamentais dos LGBTI33

non sempre son respectados dentro da uE. Neste sentido, na exposición de motivos que
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30 Con 394 votos a favor, 176 votos en contra e 72 abstencións.
31 o texto íntegro desta resolución pode consultarse en castelán no enderezo web <http://tinyurl.com/gshyuq7>.
32 o devandito informe está dispoñible en castelán no enderezo web <http://tinyurl.com/huu29t8>.
33 o termo LGTBI é un símbolo da propia evolución inclusiva do colectivo LGTB e do esforzo da uE por protexer
a maior parte do colectivo. A intersexualidade comeza a tratarse nos textos provenientes do ámbito comunitario.



contén podemos atopar información cuantitativa moi valiosa, que nos permite facernos
unha idea da situación:

«o estudo sobre as persoas LGTB publicado pola Axencia dos Dereitos Fundamentais en
2013 indica que un 47% das persoas LGTB foi obxecto de discriminación ou acoso no último
ano, cos índices máis elevados de discriminación entre as lesbianas (55%), os mozos (57%)
e as persoas LGTB máis pobres (52%); un 26% foi obxecto de agresións ou ameazas violentas
debido á súa orientación sexual ou identidade de xénero (un 35% entre as persoas trans34);
unicamente un 10% se sentiu con suficiente seguridade para denunciar a discriminación á
policía, e só un 22% denunciou casos de violencia ou acoso; un 32% foi obxecto de
discriminación no acceso á vivenda, no ámbito educativo ou no acceso á atención sanitaria,
os bens ou os servizos; e un 20% foi obxecto de discriminación no emprego ou o traballo (un
29% entre as persoas trans)».

Aínda que de ámbito xeneralista, non debemos obviar que calquera institución da
sociedade comparte características tamén xerais e, xa que logo, o mundo do traballo
pode ser igualado a estes termos e datos de estudo. Doutra banda, cómpre tamén
termos en conta que da folla de ruta da uE contra a homofobia e a discriminación por
motivo da orientación sexual e a identidade de xénero non emanan leis nin normas,
mais iso non implica que deixe de ter importancia. Ao contrario, posto que non é
menos que unha exhortación á propia uE e aos seus países membros para todos
loitaren contra a homofobia, e posibilita acusar de homofobia calquera crítica á
ideoloxía de xénero ou do homosexualismo político. é o seguinte paso que hai que
dar para conseguir un cambio ideolóxico e social cara a unha comunidade inclusiva
do colectivo LGTBI.

4. España

Nos informes35 da uE respecto de España, saliéntanse os importantes avances
realizados nos últimos anos e, desde un punto de vista sociolóxico, unha actitude
máis positiva cara ás persoas LGTB, con altas posicións no tocante á aceptación da
homosexualidade, o dereito ao matrimonio ou o dereito á adopción. Con todo, existen
aspectos problemáticos que nos deixan nos últimos postos das estatísticas: a maioría
dos casos de discriminación laboral non se denuncia e non se prevén plans específicos
para enfrontar a homofobia e a transfobia. Hai ademais, a priori, unha falta de datos
relativos ás condicións das persoas LGTB no lugar de traballo, o cal coincide cos
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34 Abreviación de «transexual» e «transexuais».
35 Véxase AXENCIA DE DEREIToS FuNDAMENTAIS DA uNIóN EuRoPEA (2009a), (2009b) e (2009c) op. cit.



patróns de ausencia de información sobre casos no informe da oIT36 xa mencionado
na introdución deste traballo. Novamente, faremos unha recompilación da normativa
básica sen deternos en cuestións concretas37 a respecto da discriminación, o cal non
é o obxectivo deste texto. Comecemos pois, co estudo da protección que a lexislación
española outorga aos membros do colectivo LGTB en clave de igualdade no traballo.

4.1. A igualdade de tratamento e o dereito a traballar dentro da Constitución
española

Como texto fundamental, a Constitución española (en diante CE) deixa claro no seu
art. 14 que os españois «son iguais ante a lei, sen que poida prevalecer ningunha
discriminación por razón de nacemento, raza, sexo, relixión, opinión ou calquera
outra condición ou circunstancia persoal ou social». Isto compleméntase coa
responsabilidade dos poderes públicos de «promover as condicións para que a
liberdade e a igualdade do individuo e dos grupos en que se integra sexan reais e
efectivas; remover os obstáculos que impidan ou dificulten a súa plenitude e facilitar
a participación de todos os cidadáns na vida política, económica, cultural e social»,
establecida no seu art. 9.2.

A discriminación baseada na orientación sexual e a identidade de xénero non se
contempla explicitamente no art. 14 da CE. Por iso é conveniente que na demais
normativa figuren dentro das listaxes de factores de discriminación, e isto malia
entenderse que todas estas listaxes e enumeracións de casos non son numerus clausus,
pois chocarían co dereito á dignidade de certos colectivos ou cidadáns promovido no
art. 10 da CE. Hai que ter en conta que, doutra banda, segundo a doutrina do Tribunal
Constitucional38 non toda desigualdade de tratamento é discriminatoria, e de feito
non o será sempre que tiver unha xustificación razoable e obxectiva en relación coa
finalidade e os efectos para conseguir.
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36 oIT (2007) op. cit.
37 Para resolver estas preguntas concretas que poden xurdirlle a calquera traballador/a, aos seus representantes ou
mesmo á propia empresa, atopouse de utilidade a seguinte obra, que recompila diversos supostos relacionados coa
discriminación das persoas LGTB no ámbito laboral, a cal consignamos aquí por se for de axuda: FEDERACIóN ESTATAL
DE LESBIANAS, GAIS, TRANSEXuAIS E BISEXuAIS (s. d.) [en liña] Diversidad sexual y ámbito laboral. Guía informativa.
Dispoñible no enderezo web <http://diversidadlgtb-trabajo.blogspot.com.es/2009/03/1que-leyes-regulan-los-
derechos-de-gays.html>.
38 STC 22/1981, do 2 de xullo, publicada no suplemento do Tribunal Constitucional do BoE n.º 172, do 20 de xullo
de 1981.



Por outra banda, a CE establece no artigo 35.1 que «todos os españois teñen (...)
dereito ao traballo, á libre elección de profesión ou oficio, á promoción a través do
traballo e a unha remuneración suficiente para satisfacer as súas necesidades e as da
súa familia (...)». Temas como a promoción e a familia foron polémicos durante
bastante tempo e non só para o colectivo LGTB39, pola ausencia de normativa e
protección desde a entrada en vigor da CE até os nosos días. Aínda así, puideron ir
solucionándose coa actualización do dereito e a súa adaptación á contorna
democrática na posterior lexislación, en que destacaremos a norma máis emblemática
dentro do dereito laboral, o Estatuto dos traballadores (ET)40, previsto xa na CE, cuxo
artigo 35.2 establece: «A lei regulará un estatuto dos traballadores». Deste último,
tratará o seguinte apartado.

4.2. O Estatuto dos traballadores e a súa reforma polo artigo 37 da Lei 62/2003,
do 30 de decembro, de medidas fiscais, administrativas e da orde social

As modificacións no ET de que imos falar foron produto das reformas levadas a cabo
pola Lei 62/2003, do 30 de decembro, de medidas fiscais, administrativas e da orde
social, unha lei utilizada en parte para transpoñer ao dereito español a Directiva
2000/78/CE do Consello, do 27 de novembro, que deixaba ben claro no seu art. 18 o
seguinte:

«os estados membros adoptarán as disposicións legais, regulamentarias e administrativas
necesarias para daren cumprimento ao establecido nesta directiva como moi tarde o 2 de
decembro de 2003».

Por tanto, pódese entender que a Lei 62/2003 vén achegar no ámbito laboral eses
desexados cambios de que antes falabamos, adaptando a Directiva no ordenamento
xurídico español canto á lei con maior relevancia no mundo do traballo, o famoso
ET. En concreto, esta lei introduciu no seu art. 37 un total de cinco cambios nos arts.
4, 16, 17 e 54 do ET:

a) os dous primeiros atinxen as alíneas c) e e) do art. 4.2, as cales versan sobre o
respecto e a non-discriminación á hora de contratar traballadores e unha vez estes
empregados por distintas razóns, entre as cales se inclúe a orientación sexual. Trátase
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39 Hai sectores da poboación, como o colectivo feminino, que sofren discriminación laboral, enfrontan «teitos de
cristal» en ascensos e se ven condenados moitas veces a elixiren entre a familia e o traballo, por non poder
compaxinalos. outro problema sensiblemente daniño é, por exemplo, a discriminación salarial aínda persistente.
40 Real decreto lexislativo 1/1995, do 24 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos
traballadores. BoE n.º 75, do 29 de marzo de 1995.



tamén o respecto á intimidade e dignidade, de xeito que como é lóxico non pode
atacarse os traballadores pola súa orientación sexual.

b) o cambio realizado no art. 16.2 ten o obxecto de instar as axencias de colocación
(sen fins lucrativos) para estas garantiren o principio de igualdade e non-
discriminación por distintas causas entre as cales se atopa, novamente, a orientación
sexual.

c) A cuarta das transformacións, a do art. 17.1, afonda na declaración de nulidade de
calquera regulamento, pacto ou convenio colectivo, así como decisión empresarial,
que vulneren «por circunstancias de sexo, orixe, incluída a racial ou étnica, estado
civil, condición social, relixión ou conviccións, ideas políticas, orientación sexual,
adhesión ou non a sindicatos e aos seus acordos, vínculos de parentesco con outros
traballadores na empresa e lingua dentro do Estado español». Como se pode observar,
a longa de listaxe de situacións recoñecidas volve incluír a discriminación por
orientación sexual.

d) Para rematarmos, a reforma atende un punto importante das relacións laborais,
tratado en gran parte da doutrina xurídica, psicolóxica e de política sociolaboral, como
é o acoso. A modificación da alínea g) do art. 54.2 establece que se considerará
incumprimento contractual «o acoso por razón de orixe racial ou étnica, relixión ou
conviccións, discapacidade, idade ou orientación sexual ao empresario ou ás persoas
que traballan na empresa».

Con isto garántese, por tanto, o control do comportamento entre os traballadores no
tocante á discriminación no traballo, incluído o acoso por causa da orientación sexual,
que tamén poderá ser causa de despedimento disciplinario.

4.3. A Lei sobre infraccións e sancións na orde social e a Lei reguladora da
xurisdición social no tocante á discriminación por orientación e identidade sexual

Nesta sección estudaremos de forma breve dúas normas fundamentais no ámbito
laboral: o Real decreto lexislativo 5/2000, do 4 de agosto, polo que se aproba o texto
refundido da Lei sobre infraccións e sancións na orde social (en diante LISoS); e a
Lei 36/2011, do 10 de outubro, reguladora da xurisdición social (en diante LRXS). A
estas alturas, os preceptos tratados xa soarán repetidos, mais non deixa de ser necesario
falar deles para coñecer toda a protección existente no noso ordenamento xurídico.

Comezaremos pola LISoS, a norma encargada de establecer cales son as infraccións
e impoñer sancións en materia laboral, cuxo art. 12 fai mención expresa á non-
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discriminación por calquera motivo a respecto das «decisións unilaterais da empresa».
Pola súa vez, o art. 13 bis reflicte que o acoso será recoñecido como infracción. A
orientación sexual, xunto con outros parámetros, non serán escusa para ser atacado/a
dentro do ámbito do traballo. Por último, a LISoS achega algo que até agora non
vimos neste documento e que se nos antolla interesante e importante no traballo: o
tratamento da protección de datos de carácter persoal. Hai certos datos das persoas que
pertencen á esfera íntima e sería das infraccións máis graves, segundo o art. 16,
solicitalos no marco de «procesos de selección, así como establecer condicións
mediante a publicidade, difusión ou por calquera outro medio, que constitúan
discriminacións para o acceso ao emprego por motivos de sexo, orixe, incluída a
racial ou étnica, idade, estado civil, discapacidade, relixión ou conviccións, opinión
política, orientación sexual, afiliación sindical, condición social e lingua dentro do
Estado».

Canto á LRXS, achega a novidade de que a orientación e a identidade sexual non se
asimilan. Isto é froito dunha evolución da sociedade e a normativa. A identidade
sexual comeza a ser un tema relevante nos nosos días e as leis son un claro reflexo.
Proba diso é o art. 96.1, sobre a carga da proba en casos de discriminación e en
accidentes de traballo, en que se establece que a parte demandada deberá demostrar
que non existiu discriminación, entre outras causas, por razón de «orientación ou
identidade sexual» e que se procedeu por causas obxectivas. Antes, no art. 95.3, sobre
os informes de expertos, a LRXS dispón que o «o xuíz ou tribunal poderá solicitar o
ditame dos organismos públicos competentes» cando no proceso se suscitase unha
cuestión de discriminación «por razón de sexo, orientación sexual, orixe racial ou
étnica, relixión ou conviccións, discapacidade, idade ou acoso».

No relativo aos aspectos máis xudiciais, na alínea c) do art. 148 establécese que a
discriminación por orientación e identidade sexual será motivo para a Inspección de
Traballo poder iniciar o proceso xudicial. Entenderase, pola contra, que a persoa
afectada por calquera tipo de discriminación ou acoso poderá exercer o seu dereito a
acceder á xurisdición social pola súa propia conta. En xeral, unha demanda debe
descansar sobre os fundamentos das liberdades públicas, da tutela xudicial efectiva,
da dignidade da persoa e do dereito á igualdade.

4.4. O Código penal de 1995: as penas previstas pola discriminación laboral do
colectivo LGTB

o Código penal conta no título XV cun apartado específico para os delitos contra os
dereitos dos traballadores, dentro do cal é o art. 314 o que propugna as primeiras
sancións fronte á discriminación:
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«os que produzan unha grave discriminación no emprego, público ou privado, contra algunha
persoa por razón da súa ideoloxía, relixión ou crenzas, a súa pertenza a unha etnia, raza ou
nación, o seu sexo, orientación sexual, situación familiar, enfermidade ou discapacidade, por
desempeñar a representación legal ou sindical dos traballadores, polo parentesco con outros
traballadores da empresa ou polo uso dalgunha das linguas oficiais dentro do Estado español,
e non restablezan a situación de igualdade ante a lei tras requirimento ou sanción
administrativa, reparando os danos económicos que se derivasen, serán castigados coa pena
de prisión de seis meses a dous anos ou multa de doce a vinte e catro meses».

En relación coa orde social é a única mención que se fai en todo o Código. Con todo,
a orientación e a identidade sexual aparecen en máis ocasións como posibles motivos
de discriminación noutro tipo de delitos. Non os trataremos neste texto, mais é
necesario sabermos que as sucesivas reformas foron incorporando todo iso.

5. Medidas no ámbito laboral

Para acabarmos esta investigación pareceunos necesario dar un exemplo do que as
políticas sociolaborais poderían conseguir en distintos ámbitos do mundo do traballo.
Para iso, centrarémonos nos poderes públicos e nos sindicatos, e escollemos de
exemplo parte do articulado da Proposición de Lei pola visibilidade e non-
discriminación de lesbianas, gais, transexuais e bisexuais de Galicia40, entre cuxos
preceptos atopamos moita información de proveito.

5.1. Medidas por parte dos poderes públicos

Ao igual que noutros casos, o Goberno e as distintas administracións públicas teñen
moito que facer e ofrecer canto á protección dos individuos susceptibles de seren
discriminados, como é o caso dos traballadores LGTB. Non se trata de facer unha
discriminación positiva, senón simplemente de establecer unha norma de equidade en
dereitos e oportunidades.

os poderes públicos serán entendidos como aqueles que albergan as distintas
institucións públicas, tres, de acordo co barón de Montesquieu41: aquelas que xorden
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41 Como xa sinalamos anteriormente, a Proposición de Lei pola visibilidade e non-discriminación de lesbianas, gais,
transexuais e bisexuais de Galicia foi aprobada a trámite polo Parlamento Galego en 2013 e preténdese que sexa
presentada como proposición de lei no ámbito estatal. No momento de realizarmos este traballo encóntrase en fase
de emenda. Pode consultarse no enderezo web <http://tinyurl.com/zhnp2tb>.
42 Foi o barón de Montesquieu quen, no seu ensaio titulado Do espírito das leis, falou da necesaria separación de
poderes, orixe do chamado estado de dereito, no cal os poderes públicos están igualmente sometidos ao imperio da
lei. o poder xudicial debe ser independente para poder someter os restantes poderes, en especial o executivo. Isto
aplícase nos nosos días cando o Goberno se enfronta, en moitos casos, a situacións propiciadas por movementos
cidadáns que o poñen en situacións complicadas.



do poder executivo, do lexislativo e do xudicial. No entanto, non podemos tomar
como base o pensamento de Montesquieu na súa totalidade, xa que este, en palabras
de Mario R. Cancel-Sepúlveda, non considera «outras forzas que poden impactar no
exercicio do poder, tales como as forzas económicas, a imaxe ou os prexuízos
culturais do pobo, ou a manipulación desas esferas por certos fragmentos do poder»43.
Así pois, os poderes públicos e as persoas que os representan deben actuar cunha
moralidade extrema para non subxugarse nunca ante estes últimos, os cales
ultimamente non fan máis que gañar batallas a favor do modelo neoliberal
discriminatorio.

Entre as principais medidas de actuación do Goberno, xa sexa no ámbito local,
autonómico ou estatal, cómpre que se atope sempre a información constante da
normativa aplicable e dos dereitos dos traballadores LGTB. Doutra banda, o
Ministerio de Traballo debería colaborar coas distintas asociacións e movementos
sociais á procura da consecución de estándares de igualdade. Son así mesmo necesaria
medidas como as estipuladas no art. 16 da citada Proposición de Lei pola visibilidade
e non-discriminación de lesbianas, gais, transexuais e bisexuais de Galicia:

«5. os servizos públicos de emprego, as súas entidades colaboradoras e as axencias de
colocación autorizadas (...) deberán velar especificamente polo respecto do dereito de
igualdade de trato e non discriminación no acceso ao emprego.

(...)

7. No marco do diálogo social, en colaboración coas organizacións sindicais e empresariais,
a consellería competente en materia laboral elaborará un protocolo de igualdade e boas
prácticas no ámbito empresarial e das relacións laborais en materia de non discriminación por
razón de orientación sexual e identidade de xénero.

8. As empresas que contraten coa Administración pública ou que reciban subvencións públicas
deberán garantir o cumprimento do protocolo establecido no punto anterior. o seu
incumprimento levará consigo a devolución da subvención ou a rescisión do contrato, ademais
das sancións a que haxa lugar, de acordo coa presente lei».

Para concluír o tema, é significativo facermos mención ao indispensable que se nos
fai a Inspección de Traballo, un dos mecanismos máis útiles do ámbito social, que
poderá e deberá utilizarse como medio para asegurar que o colectivo LGTB non sexa
vítima discriminación.

uNHA APRoXIMACIóN LEGAL Á DISCRIMINACIóN No TRABALLo Do CoLECTIVo LGTB 247

ANUARIO DA FACULTADE DE CIENCIAS DO TRABALLO 5, 2014, PP.  223-251

43 CANCEL-SEPúLVEDA, M. R. (2012) [en liña] Montesquieu: teoría de la separación de poderes (1748). Dispoñible
no enderezo web <http://historiasociologia.wordpress.com/2010/12/18/montesquieu-separacion-poderes-1/>.



5.2. Medidas por parte dos sindicatos e representantes dos traballadores

os sindicatos son a viva imaxe dos logros do movemento obreiro. Politizados ou non,
forman parte das esferas do poder, e teñen facultades de actuación e de arbitrio en
determinados temas, tamén no tocante á non-discriminación e a proposición de
políticas sociolaborais. A respecto dos labores máis sinxelos que poden realizar no
ámbito aquí estudado, pódese observar o seguinte decálogo, que a modo de táboa dos
dez mandamentos consegue ofrecer unha idea xeral do potencial que os sindicatos
teñen neste campo:
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1
Crear conciencia no seu sindicato de que a orientación sexual representa unha das razóns
da non-discriminación, que está amparada na lexislación da uE e que o tema dos dereitos
dos LGTB debe, por tanto, ser incluído na axenda do seu sindicato

2 Asegurarse de que os máximos dirixentes do seu sindicato se comprometan de maneira
clara no que concirne ao tema da igualdade para os LGTB

3
Elaborar políticas específicas sobre os dereitos dos LGTB no traballo e asegurarse de que
as cuestións relacionadas cos traballadores LGTB figuren de maneira explícita e visible
nas súas políticas sindicais relacionadas coa igualdade. Esta iniciativa pode incluír
políticas específicas dirixidas a tratar o problema do fustrigamento e o acoso no traballo

4
Establecer como obxectivo a organización e o recrutamento de traballadores LGTB no seu
sindicato. Isto supón, así mesmo, aumentar a visibilidade e a participación de afiliados
LGTB en todos os niveis sindicais.

5
Crear unha rede sindical e un grupo LGTB no seu sindicato para reunir os afiliados LGTB
co fin de que estes axuden o sindicato a desenvolver políticas, procedementos e prácticas
relacionados co tema da igualdade

6

Prover recursos para un boletín informativo, unha listaxe de correo electrónico e un sitio
web cuxo obxectivo sexa sensibilizar as persoas sobre o papel que desempeña o seu
sindicato na tarefa de promover a igualdade para os LGTB. Realizar seminarios,
obradoiros e conferencias que aborden temas relacionados cos LGTB co fin de dar
visibilidade ao traballo que o seu sindicato realiza nesa área

7
Integrar os temas sobre igualdade para os LGTB en todas as áreas de traballo do seu
sindicato para que estes sexan trasladados aos organismos encargados da toma de
decisións e sexan tomados en conta nos convenios colectivos

8
Comprobar que os dereitos e a igualdade para os LGTB sexan incluídos nos seus
programas sindicais de educación e formación. Garantir que os representantes e os
negociadores sindicais reciban formación en materia de dereitos dos LGTB



Táboa 4. Decálogo de iniciativas que deberían poñer en práctica os sindicatos co fin de
promoveren a igualdade das persoas LGTB no traballo. Fonte: FEDERACIÓN ESTATAL DE
LESBIANAS, GAIS, TRANSEXUAIS E BISEXUAIS (s. d.) [en liña] Diversidad sexual en el ámbito
laboral. Dispoñible no enderezo web <http://tinyurl.com/zophj8e>.

Todo o anterior pode complementarse cun referente ou modelo europeo, a respecto
do cal decidimos achegar o exemplo máis sorprendente e emblemático, atopado no
veciño país de Francia. Aquí os delegados de persoal dispoñen dun dereito de alerta
en caso de discriminación. Após consultaren os empregadores, investigan
conxuntamente e, a falta dunha solución, emiten un recurso ao tribunal de traballo
correspondente, o cal, segundo apunta a profesora Francina Esteve «pode dispor que
o empregador debe adoptar determinadas medidas para que cese a discriminación,
sendo iso eficaz aínda cando as discriminacións se sigan levando principalmente ante
os tribunais penais»44.

Por tanto, podemos dicir que en Francia se lles dá potestade real de actuación aos
representantes dos traballadores. Doutra banda, invístense recursos en non desbaldir
os medios xurisdicionais, ao educar os empresarios nunha cultura de respecto do
dereito á non-discriminación e de actuación conforme a uns patróns xustos.
Definitivamente, algo para tomarmos como exemplo para seguir.

5.3. Medidas que deben tomarse no ámbito da negociación colectiva

o convenio colectivo é unha das peculiaridades do dereito laboral colectivo. En
palabras de Francesco Carnelutti, os convenios «teñen alma de lei e corpo de
contrato»45. Para alcanzar este contrato –ou máis ben acordo– é necesaria a súa
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44 ESTEVE GARCÍA, F. (2008) «Las directivas europeas contra la discriminación racial y la creación de organismos
especializados para promover la igualdad: análisis comparativo de su transposición en España y en Francia» Revista
de Derecho Constitucional Europeo 10. Dispoñible no enderezo web <http://tinyurl.com/zwhte69>.
45 CARNELuTTI, F. (1927) Teoria del regolamento collettivo dei rapporti di lavoro: lezioni di diritto industriale. Padua,
CEDAM.

9
Facer que as cuestións relativas ao lugar de traballo dos LGTB sexan parte integrante das
políticas sobre igualdade que poden discutirse cos empregadores. A vida laboral dos
traballadores LGTB só pode mellorarse traballando conxuntamente cos empregadores co
fin de enfrontar a discriminación e o acoso no traballo

10 Traballar en colaboración con organizacións de comunidades LGTB e oNG, e organizar
con elas campañas e eventos comunitarios



negociación entre os representantes dos traballadores e os dos empresarios, ou, dito
doutro xeito en moitos casos, entre sindicatos e patronal.

A negociación colectiva é ardua, posto que poñer de acordo ambas as partes nunca
resulta doado, polo que as dúas deberán facer concesións. No entanto,
independentemente das concesións que se fixeren, debe quedar claro que no ámbito
da igualdade no traballo cómpre facer sempre mención á igualdade das persoas
LGTB. No ámbito dos convenios colectivos e as súas negociacións, adoito resultou
polémica a extensión dos beneficios colectivos ao colectivo LGTB, en particular
canto ás coberturas á parella do mesmo sexo. Por iso, nesta sección encargarémonos
de estudar este fenómeno.

Gran parte dos convenios colectivos españois están xa a adoptar algunha destas
fórmulas nalgún dos seus apartados: «o traballador que forme parte dunha unión
estable de parella, tanto heterosexual como homosexual, terá dereito a...»; e
«enténdese por unión estable de parella, para os efectos laborais fixados neste
convenio colectivo, a unión estable entre un home e unha muller (unión estable
heterosexual) ou a unión estable de parellas formadas por persoas do mesmo sexo
(unión estable homosexual)», e entre aqueles que xa contan con elas desde hai algún
tempo cabe citarmos o da Inspección Técnica de Vehículos e o de Portos do Estado
e Autoridades Portuarias, vixentes desde os anos 2011 e 2006 respectivamente. Deles
nos servimos para tomar exemplo de como se ha de proceder –sequera de maneira sui
generis– a aplicar esta igualdade en todo tipo de pacto, negociación e convenio, pois
mesmo se agora a lexislación protexe as parellas do mesmo sexo, non cremos que
tales fórmulas deban desaparecer.

6. Conclusións

Primeira. A situación actual é froito dunha evolución lexislativa, e tamén da loita
dos diversos colectivos implicados nela. Existe así mesmo unha hipertrofia normativa
que xera certo caos, normalmente emendado pola xurisprudencia. Como puidemos
ver, sociedades como a europea e a española aprenden, no tema da igualdade de
tratamento –como en moitos outros–, a base de dereitos, no canto de dereito.

Segunda. Até hoxe non se atinxiu un recoñecemento de dereitos de equiparación do
colectivo LGTB aos dereitos civís e sociais do resto da sociedade; con todo, iso non
implica que a igualdade non vaia chegar a lograr o status de equidade.

Terceira. os poderes empresariais, agrandados con cada recorte e reforma laboral
–moi comúns en épocas de crise como a actual, aínda que sempre constantes–, contan

JoNATHAN LEMA TouRIñÁN250

ANUARIO DA FACULTADE DE CIENCIAS DO TRABALLO 5, 2014, PP.  223-251



cunha gran potestade de discrecionalidade individual que adoita predominar en moitos
ámbitos laborais, o que os salvagarda de moitos comportamentos homófobos e
transfóbicos dentro do centro de traballo ou, sendo o exemplo máis significativo, á
hora da contratación. Certo é que, como vimos neste traballo, as leis son claras a
respecto da non-discriminación.

Cuarta. Cando a discriminación laboral sae á luz, os traballadores LGTB contan coa
posibilidade de accederen á vida xudicial; porén, o acceso á xustiza deste colectivo
adoita ser polémico. Debido á súa condición, polo xeral as persoas homosexuais ou
transexuais son reticentes a interpoñeren denuncias en casos de discriminación,
motivo polo cal podemos dicir que existe aínda unha lagoa xurídica. o que queda
claro é que, cando menos, non é tan prominente como no caso do acoso laboral xeral
–o cal adoita solapar todo tipo de discriminacións– ou o acoso sexual.

Quinta. Por último, é mester facermos referencia ao importante que é non deterse
desde o punto de vista xurídico, político e social na loita contra a discriminación. A
pesar dos moitos avances que se produciron, non todo está feito e é factible pensarmos
que, alén de manterse a igualdade do colectivo LGTB en alza desde o punto de vista
dos dereitos, son necesarias políticas públicas de igualdade como método supletorio.
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Contract Suspension and Reduction of Hours for Economic,
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Resumo

As últimas reformas da lexislación laboral potenciaron a suspensión do contrato de traballo
por causas económicas, técnicas, organizativas ou de produción, e introduciron a redución
temporal da xornada por esas mesmas causas económicas, técnicas, organizativas ou de
produción. Trátase de flexibilizar as esixencias establecidas para que sexan menos rigorosas
que as marcadas para os despedimentos por causas económicas, técnicas, organizativas ou de
produción, coa finalidade de evitar o despedimento. Despois de analizarmos a regulación
laboral da suspensión do contrato de traballo e da redución de xornada, poderemos comprobar
que, a pesar de tanto cambio normativo tendente a resolver o defecto, este non se corrixiu
totalmente.

Palabras chave: suspensión do contrato de traballo; redución da xornada laboral; esixencias,
procedemento e efectos sobre a relación laboral.

Abstract

Recent reforms of labor laws have enhanced the suspension of the employment contract for
economic, organizational, technical, or production causes, and introduced the temporary
reduction of working hours for the same reasons. Purpose is establish requirements for his use
less stringent than requirements for the use of dismissals for economic, organizational,
technical, or production causes in order to prevent dismissal. After analyzing labor regulation
of the suspension of the employment contract and the reduction of working hours, we can see
that, despite much legal change aimed at resolving the defect, this has not be completely
resolved. 

Keywords: Employment contract suspension; Reduction of working hours; Requirements,
procedure and effects on employment.
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1. A suspensión do contrato e a redución da xornada, a medio camiño
entre a flexibilidade interna e a flexibilidade externa

Con anterioridade aos procesos de reforma laboral derivados da actual crise
económica, iniciados en 2010 e quizais aínda non rematados en 2014, o artigo 47 do
Estatuto dos traballadores (ET), sobre «suspensión do contrato por causas
económicas, técnicas, organizativas ou de produción», tiña menos densidade que
arestora. En primeiro lugar, limitábase a remitirse ao procedemento establecido para
o despedimento colectivo, agás no tocante ás indemnizacións, que non procederán; a
esixir que as causas fosen conxunturais, e a sinalar un prazo e a documentación
esixida. A regulación completábase coa suspensión por causa derivada de forza maior,
tamén con remisión ao despedimento colectivo. E, en segundo lugar, non se
contemplaba a posibilidade de reducir a xornada de traballo por causas económicas,
técnicas, organizativas ou de produción.

Desde 2010, a densidade normativa do artigo 47 do ET medrou progresivamente. o
primeiro acrecentamento produciuse co Real decreto lei 10/2010, do 16 de xuño, e a
Lei 35/2010, do 17 de setembro, de medidas urxentes para a reforma do mercado de
traballo, que introduciron a redución de xornada por causas económicas, técnicas,
organizativas ou de produción. A inspiración lexislativa atopouse no dereito alemán,
que, para afrontar a crise de emprego, regulou a figura do kurzarbeit, isto é, a
posibilidade de reducir total ou parcialmente a xornada de traballo en supostos de
perda relevante da necesidade de man de obra mediante o acordo entre a empresa e
os traballadores, pasando os traballadores a percibir un subsidio e as empresas a
reducir a carga salarial e cotizatoria.

A segunda ampliación produciuse co Real decreto lei 3/2012, do 10 de febreiro, e a
Lei 3/2012, do 6 de xullo, de medidas urxentes para a reforma do mercado laboral.
Segundo a exposición de motivos da Lei 3/2012, coas reformas acometidas
pretendeuse «afianzar este mecanismo alternativo aos despedimentos, dándolle
axilidade mediante a supresión do requisito de autorización administrativa».

E aínda se aprecia un terceiro agrandamento co Real decreto lei 11/2013, do 2 de
agosto, e a Lei 1/2014, do 28 de febreiro, para a protección dos traballadores a tempo
parcial e outras medidas urxentes na orde económica e social. Con todo, é máis
indirecto, pois a regulación da comisión negociadora que estas normas abordaron
para mellorar e cubrir as lagoas non está totalmente contida no artigo 47 do ET, senón
no artigo 41 a que aquel remite.
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Após os procesos de reforma laboral derivados da actual crise económica que se
iniciaron en 2010, o artigo 47 do ET admite a suspensión do contrato de traballo «por
causas económicas, técnicas, organizativas ou de produción, de acordo co previsto
neste artigo e co procedemento que se determine regulamentariamente» (apartado 1,
parágrafo primeiro); e a redución da xornada «por causas económicas, técnicas,
organizativas ou de produción de acordo co procedemento previsto no apartado
anterior» (apartado 2, parágrafo primeiro). Por tanto, as causas e os procedementos
son os mesmos para ambas as institucións. A regulación legal complétase co Real
decreto 1483/2012, do 29 de outubro, polo que se aproba o Regulamento dos
procedementos de despedimento colectivo e de suspensión de contratos e redución de
xornada (en adiante, o Regulamento).

Por que esta fixación lexislativa na suspensión do contrato e a redución da xornada
por causas económicas, técnicas, organizativas ou de produción? A razón encóntrase
na crise do emprego. Ao respecto, unha afirmación das máis repetidas con relación
ao mercado de traballo español é que, pola rixidez interna do réxime legal do contrato
de traballo, aos empresarios resúltalles máis eficaz extinguir o contrato de traballo que
empregar mecanismos de adaptación. E iso era especialmente certo se comparabamos
a regulación da suspensión do contrato por causas económicas, técnicas, organizativas
ou de produción antes da reforma coa do despedimento colectivo, pois
substancialmente eran esixidos os mesmos requisitos causais e de procedemento.
Porén, aínda na actualidade e tras tanto cambio normativo tendente a resolver o
defecto, este, como teremos ocasión de analizar, non se corrixiu totalmente.

2. Suspensión do contrato e redución da xornada

o artigo 47 do ET non contén unha definición específica de suspensión do contrato,
co cal a definición é a xenérica que se deduce do artigo 45.2 do ET; a saber, aquela
situación en que o/a traballador/a e o/a empresario/a quedan exonerados de traballar
e de remunerar o traballo, malia que se conserva vixente o contrato de traballo, e de
aí o mantemento doutros dereitos e obrigas, como o dereito á reserva do posto de
traballo cando finalice a causa da suspensión. ora ben, o artigo 16.1 do Regulamento
engade unha esixencia definitoria da suspensión do contrato, e é a de que a suspensión
do contrato «afecte a días completos, continuados ou alternos, durante cando menos
unha xornada ordinaria de traballo».

Si contén o artigo 47 do ET unha definición específica da redución da xornada,
entendéndose para os seus efectos que o é «a diminución temporal de entre un 10 e
un 70 por cento da xornada de traballo computada sobre a base dunha xornada diaria,
semanal, mensual ou anual» (artigo 47.2 do ET e, en idéntico sentido, artigo 16.2 do
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Regulamento). Deste modo, a redución da xornada pode proxectarse sobre varios
referentes temporais –a saber, o día, a semana, o mes ou o ano–, malia que, á vista do
anteriormente citado artigo 16.1 do Regulamento, non pode afectar en ningún caso a
un día completo, porque se iso ocorrese deixaría de ser unha redución da xornada
para pasar a ser unha suspensión de contrato. 

o límite mínimo do 10% deixa fóra reducións de escasa virtualidade con vistas a
solucionar unha causa económica, técnica, organizativa ou de produción, á parte de
que a súa escasa virtualidade para eses efectos pode atinxirse con outras medidas:
por exemplo, cunha distribución flexible do tempo de traballo ou unha modificación
substancial da contía salarial. o límite máximo do 70%, pola súa vez, opera como
unha garantía a favor dos traballadores para estes conservaren unha parte da xornada,
o 30%. En calquera caso, ambos os límites teñen unha certa plasticidade, dado que a
redución pode proxectarse sobre a xornada diaria, semanal, mensual ou anual, e unha
mesma redución ten distinta proporción segundo o referente.

Non se establece unha duración máxima da suspensión do contrato por causas
económicas, técnicas, organizativas ou de produción, e tampouco da redución da
xornada, sen que a referencia ao modulo anual supoña, ao noso xuízo, a imposibilidade
dunha redución da xornada máis duradeira. Por suposto as dúas deben ser
conxunturais, e así se deriva do artigo 16.3 do Regulamento. un condicionante
indirecto é a duración máxima das prestacións de desemprego –isto é, setecentos vinte
días–, e a contía das prestacións de desemprego a que poidan ter dereito os
traballadores afectados. Porén, non son un límite directo, pois pode suspendérselle o
contrato ou reducírselle a xornada a un/ha traballador/a sen o dereito a tales prestacións.

3. A definición das causas económicas, técnicas, organizativas ou de
produción

A Lei 3/2012 aclara –o que non facía o Real decreto lei 3/2012 nin tampouco a
regulación anterior– que concorren causas económicas «cando dos resultados da
empresa se desprenda unha situación económica negativa, en casos tales como a
existencia de perdas actuais ou previstas, ou a diminución persistente do seu nivel de
ingresos ordinarios ou vendas», entendéndose como persistente a diminución «se
durante dous trimestres consecutivos o nivel de ingresos ordinarios ou vendas de cada
trimestre é inferior ao rexistrado no mesmo trimestre do ano anterior». Pola súa vez,
estaremos diante de causas técnicas «cando se produzan cambios, entre outros, no
ámbito dos medios ou instrumentos de produción; causas organizativas cando se
produzan cambios, entre outros, no ámbito dos sistemas e métodos de traballo do
persoal ou no modo de organizar a produción e causas produtivas cando se produzan
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cambios, entre outros, na demanda dos produtos ou servizos que a empresa pretende
colocar no mercado» (artigo 47.1, parágrafos segundo e terceiro, do ET). 

Non se menciona no artigo 47 do ET o carácter temporal das causas xustificativas da
suspensión do contrato ou da redución da xornada, mais si no artigo 16.3 do
Regulamento, cando alude á «situación conxuntural que se pretende superar».
obviamente, a desaparición das causas deberá conducir, no caso da suspensión do
contrato, á volta á actividade laboral previa; e no caso da redución da xornada, á
recuperación da xornada de orixe, sobre todo se consideramos que, de acordo co
artigo 12.4.e) do ET, segue vixente a prohibición de converter o contrato de traballo
a tempo completo nun contrato de traballo a tempo parcial dunha maneira unilateral.

unha comparación coas definicións contidas nos artigos 40, 41, 51 e 82.3 do ET
permite alcanzarmos algunhas conclusións. En primeiro lugar, trátase dunha
definición máis emparentada coas dos artigos 51, sobre despedimento colectivo:
coinciden todas as definicións, aínda que a causa económica se refire a tres trimestres,
e 82.3, descolgamento do convenio: as definicións son idénticas, mesmo a causa
económica; que coas menos esixentes dos artigos 40, referido á mobilidade
xeográfica, e 41, sobre a modificación substancial de condicións de traballo. Isto ten
a súa lóxica se consideramos que a suspensión do contrato e a redución da xornada
se atopan a medio camiño entre a flexibilidade interna e a flexibilidade externa.

En segundo lugar, obsérvase –en todos os supostos– unha eliminación das esixencias
finalistas que obrigaban a un xuízo de racionalidade da medida adoptada a respecto
da causa alegada na totalidade dos artigos concernidos (artigos 40, 41, 47, 51 e 82.3
do ET). A exposición de motivos da Lei 3/2012, en referencia a esas esixencias na
configuración das causas do despedimento, chámaas «elementos de incerteza» que
«incorporaban proxeccións de futuro, de imposible proba, e unha valoración finalista
destes despedimentos, que veu dando lugar a que os tribunais realizasen, en
numerosas ocasións, xuízos de oportunidade relativos á xestión da empresa».

Tal eliminación critícase ao conducir a unha definición tautolóxica das causas –as
económicas relaciónanse cunha situación económica negativa; as técnicas coa
organización técnica, as organizativas coa organización do traballo e as produtivas coa
produtividade– que fortalece os poderes empresariais e desincentiva a impugnación
xudicial. Ao tempo, resulta un criterio enormemente difuso, en boa parte vinculado
a factores económicos xenéricos, de carácter eminentemente esóxenos á actividade
produtiva e por tanto ao abeiro de controles rigorosos, e dotados dun potencial
aplicativo moi favorable para a validación xurídica do exercicio polo empresariado
daqueles poderes extraordinarios que se lle concederon.
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é un retraemento das garantías típicas do dereito laboral que obrigou a doutrina
científica e os tribunais de xustiza a acudiren ás garantías do teoricamente menos
tuitivo dereito civil. Así, as cousas, invócase a proscrición da arbitrariedade, o abuso
e a mala fe no emprego do ius variandi, con sustento nos artigos 6.4, 7 e 1.258 do
Código civil; ou saliéntase a imposibilidade de deixar a validez ou o cumprimento dos
contratos ao arbitrio dunha das partes, con sustento no artigo 1.256 do Código civil.
En suma, ponse o acento no deber empresarial de actuar con «regularidade» no
exercicio das súa potestades de dirección e organización ex artigos 5.c) e 20.2 do ET.

4. O procedemento para a suspensión do contrato e a redución da xornada

o procedemento para a suspensión do contrato e a redución de xornada caracterízase
por dúas notas sobresalientes: a unidade e a dupla tramitación simultánea. A unidade
proxéctase en dous aspectos diferentes. o primeiro, máis evidente, é o de que vale
tanto para a suspensión do contrato como para a redución da xornada; e o segundo é
o de que «será aplicable calquera que sexa o número de traballadores da empresa e o
número de afectados pola suspensión» (artigo 47.1, parágrafo cuarto, do ET). Para as
pequenas ou medianas empresas e/ou suspensións ou reducións numericamente
limitadas, o procedemento parece excesivo e bótase de menos, aquí si, unha reforma
que lle concedese á empresa maior capacidade de actuación.

A segunda nota sobresaliente é a dupla tramitación simultánea do procedemento para
a suspensión do contrato de traballo e a redución da xornada: unha desenvólvese entre
o/a empresario/a e a representación do persoal, e consiste nun proceso de consultas
con vistas á obtención dun acordo; e a outra ten lugar ante a autoridade laboral
competente, cuxa actuación se dirixirá a tutelar a efectividade do período de consultas,
así como a legalidade do acordado ou, de ser o caso, da decisión empresarial, coa
finalidade de evitar eventuais fraudes na prestación por desemprego. A cuestión de
fondo é se estas finalidades realmente xustifican a tutela administrativa sobre a
suspensión do contrato e a redución de xornada.

4.1. O período de consultas coa representación do persoal

4.1.1. Comunicación de apertura

o procedemento iniciarase por escrito mediante a comunicación da apertura do
período de consultas dirixida polo/a empresario/a aos representantes legais dos
traballadores (artigo 47.1, parágrafo cuarto, do ET; e artigo 17.1 do Regulamento)
co seguinte contido (artigo 17.2 do Regulamento):
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1) A especificación das causas que motivan a suspensión de contratos ou a redución
da xornada.

2) Número e clasificación profesional dos traballadores afectados polas medidas de
suspensión de contratos ou redución da xornada.

3) Número e clasificación profesional dos traballadores empregados habitualmente no
último ano.

4) Concreción e detalle das medidas de suspensión de contratos ou redución da
xornada.

5) Criterios tidos en conta para designar os traballadores afectados polas medidas de
suspensión de contratos ou redución da xornada.

6) Copia da comunicación dirixida aos traballadores ou aos seus representantes pola
dirección da empresa da súa intención de iniciar o procedemento de suspensión de
contratos ou redución da xornada.

7) Representantes dos traballadores que integrarán a comisión negociadora ou, de ser
o caso, indicación da falta de constitución desta nos prazos legais.

Cando o procedemento de suspensión de contratos ou redución de xornada afecte a
máis dun centro de traballo, a información a que se refiren as letras b) e c) deberá
aparecer desagregada por cada centro de traballo e, de ser o caso, provincia e
comunidade autónoma. 

A comunicación deberá ir acompañada dunha memoria explicativa das causas da
suspensión de contratos ou da redución da xornada, alén dos restantes aspectos
relacionados (artigo 17.2 in fine do Regulamento).

Simultaneamente á entrega da comunicación aos representantes legais dos
traballadores, o/a empresario/a solicitaralles por escrito a emisión do informe a que
se refire o artigo 64.5.a) e b) do (artigo 17.3 do Regulamento), onde en efecto se
establece que «o comité de empresa terá dereito a emitir informe, con carácter previo
á execución por parte do/a empresario/a das decisións adoptadas por este, sobre... (a)
as reestruturacións do cadro de persoal e os cesamentos totais ou parciais, definitivos
ou temporais, daquel... [e] (b) as reducións da xornada».
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4.1.2. Documentación requirida

Segundo o artigo 18 do Regulamento, a documentación xustificativa que debe
acompañar a comunicación da apertura do período de consultas será a necesaria para
acreditar a concorrencia da causa e que se trata dunha situación conxuntural da
actividade da empresa.

1) No caso de que a causa aducida pola empresa sexa de índole económica, a
documentación esixible será a indicada no artigo 4 para os despedimentos colectivos,
con estas particularidades:

a) Limitarase á do último exercicio económico completo, así como ás contas
provisionais do vixente no momento de presentar a comunicación pola cal se inicia
o procedemento.

b) Se a causa alegada consiste na diminución persistente do nivel de ingresos
ordinarios ou vendas, o/a empresario/a deberá achegar, ademais da documentación
prevista na letra a), a documentación fiscal ou contable acreditativa da diminución
persistente do nivel de ingresos ordinarios ou vendas durante, cando menos, os dous
trimestres consecutivos inmediatamente anteriores á data da comunicación de inicio
do procedemento de suspensión de contratos ou redución da xornada, así como a
documentación fiscal ou contable acreditativa dos ingresos ordinarios ou vendas
rexistrados nos mesmos trimestres do ano inmediatamente anterior.

2) Cando a empresa argúa causas técnicas, organizativas ou de produción, a
documentación presentada polo/a empresario/a incluirá unha memoria explicativa
das devandita causas que acredite a súa concorrencia, cos informes técnicos
oportunos, nos termos sinalados no artigo 5.2 para os despedimentos colectivos. Non
se aprecia –como demostran as remisións ao procedemento dos despedimentos
colectivos– un alixeiramento substancial da documentación esixida a respecto dos
despedimentos colectivos.

4.1.3. A opción lexislativa a favor dunha comisión negociadora

A consulta levarase a cabo nunha única comisión negociadora, malia que, de existiren
varios centros de traballo, quedará circunscrita aos centros afectados polo
procedemento (artigo 47.1, parágrafo quinto, do ET; e artigo 27.1 do Regulamento).
Con esta norma introducida a través da Lei 1/2014 asúmese a doutrina xudicial1 de
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entender ultra vires a posibilidade de negociar por centros de traballo establecida na
redacción orixinaria do Real decreto 1483/2012. unha posibilidade que, en
consecuencia, desaparece de ese Real Decreto 1483/2012 segundo a redacción que se
lle dá na disposición final 4.ª da Lei 1/2014 ao seu artigo 27.

En calquera caso, o acollemento legal da doutrina xudicial merece unha valoración
cualificable como beneficiosa para a parte social. E iso porque, segundo di a Sentenza
da Audiencia Nacional do 16 de novembro de 2012, recurso n.º 250/2012, «a
tramitación dun despedimento colectivo por centros degrada as garantías para os
traballadores, posto que converte os centros de traballo en rivais entre si, parcela e,
consecuentemente, diminúe a forza negociadora dos representantes dos traballadores
e fai de maior debilidade a algúns afectados fronte a outros afectados».

4.1.4. Establecemento dun número máximo de representantes da comisión
negociadora

A comisión negociadora estará integrada por un máximo de trece membros en
representación de cada unha das partes (artigo 47.1, parágrafo quinto, do ET; e artigo
27.1 do Regulamento). Non establecer un número máximo de membros na comisión
negociadora era unha das máis importantes lagoas da precedente regulación legal e
regulamentaria. Se consideramos que á hora de negociar un convenio colectivo que
non sexa sectorial –o que é como dicir inferiores ao sectorial– si existe un máximo
(artigo 88.4 do ET) de representantes de cada parte que é, precisamente, o de trece
membros, establecer o mesmo tope nos procesos de reestruturación empresarial é
totalmente razoable en canto neles se desenvolve unha auténtica negociación colectiva
nun ámbito empresarial.

ora ben, o proceso de designación da comisión representativa do persoal –que
analizaremos deseguida– pode conducir a designar máis de trece membros como
representantes dos traballadores. Nese caso, e para os efectos de garantir a presenza do
número máximo de trece, establécese que «estes elixirán por e entre eles a un máximo
de trece, en proporción ao número de traballadores que representen» (artigo 41.4,
parágrafo cuarto do ET, ao cal se remite o artigo 47.1, parágrafo sexto, do ET). Trátase
dun suposto de elección indirecta, porque son os propios representantes elixidos polos
traballadores os que, á súa vez, escollen os trece membros da representación do persoal.
unha norma que acaso pecou dunha certa simpleza, porque non sempre será doado
determinar a proporción do número de traballadores que representen.
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4.1.5. Designación da comisión representativa do persoal

A designación da comisión representativa do persoal, aínda a pesar do escaso tempo
transcorrido desde a entrada en vigor da reforma de 2012, xerou unha importante
problemática xudicial que en gran medida é consecuencia da diversa casuística
derivada das variadas realidades empresariais e representacións de persoal. Non é de
estrañar, daquela, que a Lei 1/2004 se preocupe moi especialmente de establecer
regras de designación para dar unha resposta axeitada a esta situación. No entanto, esa
intención levouna a establecer un elenco de casos e subcasos de certa complexidade,
segundo se detallarán a continuación (véxase o artigo 41.4, parágrafos segundo e
terceiro, do ET, ao cal se remite o artigo 47.1, parágrafo sexto, do ET, cunha idéntica
remisión contida no artigo 26 do Regulamento):

1) «A intervención como interlocutores ante a dirección da empresa no procedemento
de consultas corresponderá ás seccións sindicais cando estas así o acorden, sempre
que teñan a representación maioritaria nos comités de empresa ou entre os delegados
de persoal dos centros de traballo afectados, en cuxo caso representarán a todos os
traballadores dos centros afectados». Trátase dunha norma que, conectando cos artigos
7 e 28 da Constitución española, potencia a representación sindical fronte á unitaria
–comités de empresa ou delegados de persoal–, así como fronte á representación
constituída ad hoc para os efectos da negociación da reestruturación empresarial.

Algunhas precisións merece a norma. En primeiro lugar, o seu ámbito de aplicación
circunscríbese aos supostos nos cales existan seccións sindicais, o que, de
conformidade co artigo 10 da Lei orgánica 11/1985, do 2 de agosto, de liberdade
sindical, acontece en empresas ou centros de traballo con douscentos cincuenta ou
máis traballadores. Con todo, para a aplicación da norma non se esixe que haxa
seccións sindicais en todos os centros de traballo afectados, abonda con que existan
nun, pois, alén de ser iso o máis conforme coa finalidade da norma de potenciar a
acción sindical, só esta interpretación permite entender a referencia que na mesma
norma se fai aos delegados de persoal, que só existen en centros de traballo de até
cincuenta traballadores.

En segundo lugar, a actuación das seccións sindicais suxéitase a dúas condicións, é
dicir, que estas así o acorden e que teñan a representación maioritaria nos comités de
empresa ou entre os delegados de persoal dos centros de traballo afectados. Deste modo,
son as propias seccións sindicais que, en conxunto, desempeñan tal representación as
que deciden se usan a preferencia que fronte ás demais representacións lles outorga
a lei, ou se renuncian a ela. o/a empresario/a, como suxeito interesado en identificar
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canto antes os seus interlocutores, pode instalas a decidiren se farán uso ou non desa
preferencia. Non parece factible, porén, que, unha vez se decidise, se cambie de
opinión. 

En terceiro lugar, o efecto da norma é a atribución de representatividade para negociar
ás seccións sindicais que reúnan as dúas esixencias anteriores. unha dificultade
interpretativa é se esa atribución de representatividade inclúe os centros de traballo
sen representación unitaria. En contra pode argüírse que a norma non proxecta a
esixencia de representación maioritaria máis que sobre os centros de traballo con
comités de empresa ou delegados de persoal. A favor é posible argumentar que a
finalidade da norma é potenciar a acción sindical, a cal quedaría desvirtuada
seriamente se, pola existencia dalgún centro de traballo sen representación unitaria,
a norma puidese deixar de aplicarse.

E, en cuarto lugar, a norma outorga unha representatividade en exclusiva ás seccións
sindicais cando se dean os seus presupostos fácticos, polo que non semella posible
–se nos atemos á súa literalidade– unha comisión representativa do persoal que sexa
híbrida, en parte integrada polas seccións sindicais, en parte integrada pola
representación unitaria e/ou pola representación constituída ad hoc para os efectos da
negociación da reestruturación empresarial. Porén, talvez sexa defendible unha
solución máis flexible sempre que o acorden as seccións sindicais lexitimadas, xa
que, non o esquezamos, poden exercitar a preferencia legal ou renunciar a ela; e
sempre que, á vez, iso supoña mellora acorde cunha maior representatividade. 

2) En defecto do anterior, a intervención como interlocutores rexerase polas seguintes
regras, dependendo de se o procedemento de que se trata afecta a un único centro de
traballo ou afecta a máis:

a) Se o procedemento afecta a un único centro de traballo, corresponderá ao comité
de empresa ou aos delegados de persoal. No suposto de que no centro de traballo non
exista representación legal dos traballadores, estes poderán optar por atribuír a súa
representación para negociar o acordo, á súa elección, a unha comisión dun máximo
de tres membros integrada por traballadores da propia empresa e elixida por estes
democraticamente; ou a unha comisión de igual número de compoñentes designados,
segundo a súa representatividade, polos sindicatos máis representativos e
representativos do sector a que pertenza a empresa, e que estean lexitimados para
formar parte da comisión negociadora do convenio colectivo de aplicación a ela. No
tocante ao/á empresario/a, este poderá atribuír a súa representación ás organizacións
empresariais en que estea integrado/a, ou polas máis representativas no ámbito
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autonómico, e con independencia de que a organización en que estea integrado/a teña
carácter intersectorial ou carácter sectorial.

un par de dúbidas xorden con relación á comisión constituída ad hoc para os efectos
da negociación da reestruturación empresarial. A primeira é que a súa elección será
democrática, co cal é necesaria unha votación libre, secreta, persoal e directa de todos
os traballadores afectados (e iso aínda que non sexan electores ex artigo 69.2 do ET).
E a segunda é que, como se di que sexan «traballadores da propia empresa», aparenta
factible –aínda que iso soe un pouco ilóxico, porque onde a lei non distingue non
debemos distinguir– que sexan escollidos traballadores non afectados polo proceso
de reestruturación empresarial, sempre que, naturalmente, sexan traballadores doutros
centros de traballo da empresa.

Coa nova regulación entendemos que segue vixente a solución da Sentenza do
Tribunal Superior de Xustiza de Aragón do 10 de decembro de 2012, recurso n.º
527/2012, de que, no suposto de enfermidade do delegado de persoal único, é válida
a negociación cunha comisión constituída ad hoc por tres membros elixidos polo
cadro de persoal.

b) Se o procedemento afecta a máis dun centro de traballo, a intervención como
interlocutores corresponderá ao comité intercentros, sempre que teña atribuída esa
función no convenio colectivo en que se acordase a súa creación. Tal norma non é
máis que a aplicación no ámbito dos procesos de reestruturación empresarial do
establecido no artigo 63.3 do ET, onde se di que «só por convenio colectivo poderá
pactarse a constitución e o funcionamento dun comité intercentros cun máximo de 13
membros», ao que se engade que «tales comités intercentros non poderán arrogarse
outras funcións que as que expresamente se lles conceda no convenio colectivo en que
se acorde a súa creación».

Deste modo, a intervención do comité intercentros esixe a concorrencia acumulativa
dos seguintes presupostos:

– Que a empresa estea organizada en varios centros de traballo (empresas
pluricelulares).

– Que exista un comité intercentros creado por convenio colectivo estatutario e
apoderado para a función negociadora en procesos de reestruturación empresarial.

– Que a empresa impulse unha medida referida a varios dos seus centros de traballo,
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aínda que en ningún momento se impón que a devandita medida se refira á totalidade
dos centros de traballo representados no comité intercentros.

– Que as seccións sindicais non activen a súa prioridade para actuar como
representantes dos traballadores.

Noutro caso –é dicir se non hai comité intercentros, ou se, habéndoo, non se lle
atribuíu a función negociadora en procesos de reestruturación empresarial–, a
intervención como interlocutores corresponderá a unha comisión representativa que
se constituirá conforme ás seguintes regras:

– Se todos os centros de traballo afectados polo procedemento contan con
representantes legais dos traballadores, a comisión estará integrada por estes, é dicir,
en principio por todos os representantes; lémbrese, así e todo, que deberán axustarse
ao número máximo de trece membros.

– Se algún dos centros de traballo afectados conta con representantes legais dos
traballadores e outros non, como regra xeral a comisión estará integrada unicamente
polos representantes legais dos traballadores dos centros que conten con eles2. A
excepción constitúea o caso de que os traballadores dos centros que non conten con
representantes legais opten por designar a comisión a que se refire a anterior epígrafe
a) –ou sexa a comisión constituída ad hoc para os efectos da negociación da
reestruturación empresarial–, en que a comisión representativa estará integrada
conxuntamente por representantes legais dos traballadores e por membros das
comisións previstas no decanvito parágrafo, en proporción ao número de traballadores
que representen.

No suposto de que un ou varios centros de traballo afectados polo procedemento que
non conten con representantes legais dos traballadores opten por non designar a
comisión da epígrafe a), asignaráselles a súa representación aos representantes legais
dos traballadores dos centros de traballo afectados que conten con eles, en proporción
ao número de traballadores que representen3.
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– Se ningún dos centros de traballo afectados polo procedemento conta con
representantes legais dos traballadores, a comisión representativa estará integrada
polos membros elixidos por e entre os membros das comisións designadas nos centros
de traballo afectados conforme ao disposto na epígrafe a) –ou sexa, estamos diante
da comisión constituída ad hoc para os efectos da negociación da reestruturación
empresarial–, en proporción ao número de traballadores que representen.

4.1.6. Constitución da comisión representativa do persoal

Coa finalidade de evitar que unha parte do tempo destinado á negociación se consuma
en verificar e, de ser o caso, emendar os problemas de constitución da comisión
representativa do persoal, algunha doutrina xudicial e científica considerou como boa
práctica establecer contactos informais antes de abrir legalmente o proceso de
negociación. Iso inspirou a reforma acometida na Lei 1/2014, a partir da cal se sinala
–artigo 47.1, parágrafo sétimo, do ET– que a comisión representativa dos
traballadores deberá quedar constituída con carácter previo á comunicación
empresarial de inicio do procedemento de consultas.

Para estes efectos, a dirección da empresa deberá comunicarlles de maneira fidedigna
aos traballadores ou aos representantes destes a súa intención de iniciar o
procedemento de modificación substancial das condicións de traballo. o prazo
máximo para constituír a comisión representativa será de sete días desde a data da
referida comunicación, salvo que algún dos centros de traballo que vaia estar afectado
polo procedemento non conte con representantes legais dos traballadores, en cuxo
caso será de quince días. Polo demais, a comisión negociadora indicará na súa acta
de constitución que «se constitúe como órgano colexiado canto á formación da súa
vontade e o carácter vinculante das súas decisións», de conformidade co artigo 27.2
do Regulamento.

Garantindo o cumprimento dos prazos de constitución da comisión representativa do
persoal, agrégase –artigo 47.1, parágrafo sétimo, do ET– que, unha vez transcorrido
o prazo máximo para constituír a comisión representativa, a dirección da empresa
poderá comunicar o inicio do período de consultas aos representantes dos
traballadores; que a falta de constitución da comisión representativa non impedirá o
inicio e transcurso do período de consultas; e que a súa constitución con
posterioridade ao inicio do devandito período non comportará, en ningún caso, a
ampliación da súa duración. Non se lle esixe á empresa que comece o período de
consultas de maneira inmediata á finalización do prazo de constitución da comisión
representativa dos traballadores, aínda que debe haber celeridade, pois se non
facultaríase a constitución preventiva de comisións negociadoras.
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4.1.7. O desenvolvemento do período de consultas

Durante o período de consultas, as partes deberán negociar de boa fe, con vistas a
conseguir un acordo (artigo 47.1, parágrafo décimo primeiro, do ET). o deber de
negociar de boa fe –que tamén aparece recollido no artigo 20.1 do Regulamento– é
un deber complexo que, entre outras cuestións, obriga a empresa:

1) a convocar efectivamente a representación do persoal ás reunións dentro do período
de consultas;

2) a transmitirlle a súa intención con todos os detalles oportunos;

3) a facilitarlle a información necesaria desde o inicio do período de consultas, e a que
se lle solicite a que sexa pertinente, sen ocultación de datos relevantes para acreditar
as causas xustificativas;

4) e a posibilitar a súa participación na conformación da decisión empresarial, o cal
esixe unha dinámica de propostas e contrapropostas con vontade de diálogo e de
chegar a un acordo.

Incúmbelle igualmente á empresa a carga da proba de que mantivo tales negociacións
de forma hábil e suficiente para entender debidamente cumpridos os requisitos
expostos, pois de non ser así a decisión empresarial será declarada nula.

A duración do período de consultas non será superior a quince días (artigo 47.1,
parágrafo cuarto in fine, do ET; e artigo 20.3 do Regulamento), e darase por finalizado
con anterioridade cando as partes cheguen a un acordo (artigo 20.4 do Regulamento).
No momento da apertura do período de consultas fixarase un calendario de reunións
para celebrar no seu marco. Agás pacto en contrario, a primeira reunión terá lugar
nun prazo non inferior a un día desde a data da entrega da comunicación do inicio do
procedemento á autoridade laboral; e, con igual salvidade, deberán realizarse cando
menos dúas reunións, separadas por un intervalo non superior a sete días nin inferior
a tres (apartados 2 e 3 do artigo 20 do Regulamento).

Tamén se obriga a redactar unha acta de todas as reunións, que terá que ser asinada
por todos os asistentes (artigo 20.5 do Regulamento).

4.1.8. Réxime de adopción de acordos

Para acomodar as regras de aprobación de acordos ás diversas posibilidades de
designación da comisión representativa do persoal, con carácter xeral para todos os
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supostos establécese que o acordo requirirá a conformidade da maioría dos
representantes legais dos traballadores ou, de ser o caso, da maioría dos membros da
comisión representativa dos traballadores, sempre que en ambos os casos representen
a maioría dos traballadores do centro ou os centros de traballo afectados (artigo 47.1,
parágrafo décimo primeiro, do ET); para isto considerarase a porcentaxe de
representación que teña, en cada caso, cada un dos seus integrantes (artigo 28.1 do
Regulamento). Só é acordo colectivo no período de consultas aquel que sexa adoptado
polos suxeitos a que se refire o artigo 41.4 do ET (ao que se remite o artigo 47.1,
parágrafo sexto, do ET; e o artigo 26 do Regulamento).

4.1.9. Substitución do período de consultas polo procedemento de mediación ou
arbitraxe

o/a empresario/a e a representación dos traballadores poderán acordar en calquera
momento a substitución do período de consultas polo procedemento de mediación
ou arbitraxe que sexa de aplicación no ámbito da empresa, en particular os regulados
nos acordos sobre solución extraxudicial de conflitos laborais de ámbito estatal ou
autonómico. Estes, en calquera caso, desenvolveranse dentro do prazo máximo
sinalado para o devandito período (artigo 47.1, parágrafo décimo segundo, do ET; e
artigo 28.2 do Regulamento).

4.2. As actuacións de tutela da autoridade laboral

4.2.1. Autoridade laboral competente

A determinación da autoridade laboral competente debe tomar en consideración que
as competencias en materia laboral son transferibles ás comunidades autónomas.
De aí a innegable complexidade da concreción da autoridade laboral competente no
artigo 25 do Regulamento, que, en calquera caso se aplicará sen prexuízo do disposto
nos correspondentes reais decretos sobre traspaso de funcións e servizos laborais da
Administración do Estado ás comunidades autónomas.

1) A competencia corresponde ao órgano que determine a comunidade autónoma
respectiva:

a) cando o procedemento afecte a traballadores que leven a cabo actividade dentro do
territorio dunha comunidade autónoma, ou que se encontren adscritos a centros de
traballo situado na súa totalidade dentro do territorio dunha comunidade autónoma;

b) cando o procedemento afecte a traballadores que leven a cabo a súa actividade no
territorio de dúas ou máis comunidades autónomas, ou se encontren adscritos a
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centros de traballo situados no territorio de dúas ou máis comunidades autónomas,
sempre que como mínimo o 85% do cadro de persoal da empresa radique no ámbito
territorial dunha comunidade autónoma e existan traballadores afectados nela.

Neste caso, deberá notificarse á Dirección Xeral de Emprego do Ministerio de
Emprego e Seguridade Social a finalización do período de consultas, así como
enviarlle a copia do acordo alcanzado, ou da correspondente decisión empresarial se
o devandito período concluíse sen acordo. 

2) No ámbito da Administración xeral do Estado, terán a consideración de autoridade
laboral competente as seguintes unidades:

a) A Dirección Xeral de Emprego do Ministerio de Emprego e Seguridade Social, en
dous casos:

– cando os traballadores afectados leven a cabo a súa actividade no territorio de dúas
ou máis comunidades autónomas, ou se encontren adscritos a centros de traballo
situados no territorio de dúas ou máis comunidades autónomas, así como cando
presten servizos en departamentos, entes, organismos ou entidades encadrados na
Administración xeral do Estado;

– cando exista un interese estatal prevalente, o que ocorre cando o procedemento
afecta a empresas ou centros de traballo relacionados con créditos extraordinarios ou
avais acordados polo Goberno a empresas pertencentes ao Patrimonio do Estado e,
en xeral, aquelas que teñan a condición de sociedades mercantís estatais de acordo coa
lexislación estatal aplicable, así como a empresas relacionadas directamente coa
Defensa Nacional e outras cuxa produción sexa declarada de importancia estratéxica
nacional mediante unha norma con rango de lei.

b) A Delegación do Goberno se a comunidade autónoma é uniprovincial; ou a
Subdelegación do Goberno na provincia, nos mesmos supostos de existencia dun
interese estatal prevalente, sempre que o procedemento afecte a centros de traballo no
ámbito dunha provincia.

c) A Delegación do Goberno nas cidades de Ceuta ou Melilla respectivamente, cando
os traballadores afectados polo procedemento leven a cabo a súa actividade nestas
cidades ou se atopen adscritos a centros de traballo situados nelas.

d) A Dirección Xeral de Emprego do Ministerio de Emprego e Seguridade Social
poderá avocar a competencia, de acordo coa lexislación de procedemento
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administrativo común, cando os procedementos nos casos establecidos nos parágrafos
b) e c) a que se fixo mención poidan afectar a máis de douscentos traballadores ou a
medida teña especial transcendencia social. 

Nos casos de procedementos con centros afectados en dúas ou máis comunidades
autónomas, a autoridade laboral competente –sexa estatal ou autonómica– comunicará
a súa intervención ás autoridades laborais dos territorios onde radican os centros de
traballo. 

Así mesmo, nos procedementos en empresas cuxo cadro de persoal exceda de
cincocentos traballadores, a autoridade laboral da comunidade autónoma competente
deberá informar do procedemento á Dirección Xeral de Emprego do Ministerio de
Emprego e Seguridade Social. 

4.2.2. Comunicación á autoridade laboral competente

o/a empresario/a fará chegar á autoridade laboral, simultaneamente á súa entrega aos
representantes legais dos traballadores, unha copia da comunicación de apertura do
período de consultas e da documentación que debe acompañala (artigo 47.1, parágrafo
cuarto do ET; e artigo 19.1 do Regulamento). De igual xeito, deberá remitir a
información sobre a composición das diferentes representacións dos traballadores,
sobre os centros de traballo sen representación unitaria e, de ser o caso, as actas
relativas á atribución da representación á comisión designada conforme ao establecido
no artigo 41.4 do ET e de acordo co artigo 19.2 do Regulamento.

4.2.3. Tramitación administrativa

unha vez recibida a comunicación do inicio do procedemento de suspensión de
contratos ou redución da xornada coa documentación esixida legal e
regulamentariamente, no tocante á autoridade laboral hai tres opcións:

1) Que careza de competencia segundo o disposto no artigo 25 do Regulamento, caso
en que cumprirá que remita tal comunicación á autoridade laboral competente, dando
coñecemento diso asemade ao/á empresario/a e aos representantes dos traballadores
(artigo 19.5 do Regulamento).

2) Que sexa competente e verifique que a comunicación non reúne os requisitos
esixidos. Daquela advertirá disto ao/á empresario/a, remitindo tamen copia do escrito
aos representantes dos traballadores e á Inspección de Traballo e Seguridade Social.
Se durante o período de consultas a Inspección de Traballo e Seguridade Social

A SuSPENSIóN Do CoNTRATo E A REDuCIóN DA XoRNADA
PoR CAuSAS ECoNóMICAS, TéCNICAS, oRGANIZATIVAS ou DE PRoDuCIóN

271

ANUARIO DA FACULTADE DE CIENCIAS DO TRABALLO 5, 2014, PP. 253-277



observase que a comunicación empresarial non reúne os requisitos esixidos, avisará
a autoridade laboral para que proceda a esa advertencia. A advertencia da autoridade
laboral non suporá a paralización nin a suspensión do procedemento (artigo 19.4 do
Regulamento).

3) Que sexa competente e nada haxa que emendar, caso en que deberá remitir a
comunicación e a documentación á entidade xestora das prestacións por desemprego,
así como á Inspección de Traballo e Seguridade Social (artigo 47.1, parágrafo noveno,
do ET; e artigo 19.3 do Regulamento).

4.2.4. Actuacións da autoridade laboral

A autoridade laboral velará pola efectividade do período de consultas. De o considerar
oportuno, poderá remitir advertencias e recomendacións ás partes, as cales non
suporán, en ningún caso, a paralización nin a suspensión do procedemento. os
escritos que conteñan tales advertencias ou recomendacións, a autoridade laboral
enviarállelos a ambas as partes aínda cando se dirixan a unha delas en particular. Se
se trata do/a empresario/a, deberá responder por escrito á autoridade laboral antes de
rematar o período de consultas sobre as advertencias ou recomendacións que se lle
formulasen (artigo 21.1 do Regulamento).

os representantes dos traballadores poderán dirixir observacións á autoridade laboral
sobre as cuestións que estimen pertinentes en calquera fase do procedemento; esta,
logo de consideralas, poderá actuar conforme o indicado no apartado anterior (artigo
21.2 do Regulamento).

4.2.5. Arquivo das actuacións por declaración de concurso

No caso de que a empresa fose declarada en situación de concurso antes de que a
autoridade laboral reciba a comunicación da decisión empresarial de suspensión de
contratos ou redución da xornada, a autoridade laboral procederá a arquivar as
actuacións e remitiraas ao xulgado do concurso, conforme ao disposto no artigo 64.1
da Lei 22/2003, do 9 de xullo, concursal (artigo 29 do Regulamento).

4.3. A finalización do procedemento

4.3.1. Comunicación da finalización á autoridade laboral

Rematado o período de consultas, o/a empresario/a comunicará á autoridade laboral
competente o seu resultado, con ou sen acordo, cumprindo os seguintes trámites
(artigo 20.6 do Regulamento):
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1) Se atinxise un acordo, o/a empresario/a enviaralle á autoridade laboral unha copia
íntegra deste. o acordo desprega unha presunción de concorrencia das causas
xustificativas da suspensión contractual ou redución de xornada, pois, como se
establece no artigo 47.1, parágrafo décimo, do ET, «cando o período de consultas
finalice con acordo presumirase que concorren as causas xustificativas a que alude o
parágrafo primeiro e só poderá ser impugnado ante a xurisdición competente pola
existencia de fraude, dolo, coacción ou abuso de dereito na súa conclusión».

2) Se non se acadase ningún acordo, o/a empresario/a comunicará aos representantes
dos traballadores e á autoridade laboral a súa decisión sobre a suspensión de contratos
ou a redución daxornada, actualizando, se e o caso, os detalles da comunicación
empresarial de apertura do período de consultas. Esta comunicación terá lugar no
prazo máximo de quince días desde a data da última reunión do período de consultas,
e irá acompañada das actas de todas as xuntanzas efectuadas.

3) En calquera caso, a comunicación deberá contemplar o calendario cos días
concretos de suspensión de contratos ou redución da xornada individualizados por
cada un/ha dos traballadores afectados. No suposto de redución, determinarase a
porcentaxe de diminución temporal, computada sobre a base diaria, semanal, mensual
ou anual; os períodos concretos en que se vai producir a redución; e o horario de
traballo afectado durante o período que se estenda a súa vixencia.

A autoridade laboral remitirá a comunicación empresarial á entidade xestora das
prestacións por desemprego, facendo constar a data en que o/a empresario/a a enviou
(artigo 20.8 do ET).

4.3.2. Informe da Inspección de Traballo e Seguridade Social

Recibida a comunicación do/a empresario/a da finalización do período de consultas,
a autoridade laboral comunicaralla á Inspección de Traballo e Seguridade Social, alén
de lle enviar, de ser o caso, unha copia do acordo alcanzado e, de calquera xeito, da
decisión empresarial sobre a suspensión de contratos ou redución da xornada. Isto
debe ser así para os efectos de que a Inspección de Traballo e Seguridade Social
informe preceptivamente no improrrogable prazo de quince días desde a notificación
á autoridade laboral da finalización do período de consultas; tal informe quedará
incorporado ao procedemento (artigo 47.1, parágrafo noveno do ET; e artigo 22 do
Regulamento).

o informe versará sobre os detalles da comunicación de apertura do período de
consultas e sobre o desenvolvemento deste –artigo 47.1, parágrafo noveno do ET–,
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e na súa elaboración tomaranse en consideración os seguintes criterios:

1) Constatarase que a documentación presentada polo/a empresario/a con relación ás
causas da suspensión ou a redución de xornada se axusta á legal e regulamentariamente
esixida en función da causa concreta alegada para suspender o contrato ou reducir a
xornada.

2) Informarase cando se comprobe a concorrencia de fraude, dolo, coacción ou abuso
de dereito na conclusión do acordo adoptado no período de consultas.

3) Farase constar, para a súa valoración pola entidade xestora das prestacións por
desemprego, se se considera que o acordo ten por obxecto a obtención indebida de
prestacións por desemprego por parte dos traballadores.

4) Constatarase a inclusión dos extremos legal e regulamentariamente esixidos na
comunicación de apertura do período de consultas.

5) Verificarase se os criterios usados para designar os traballadores afectados polo
despedimento resultan discriminatorios polos motivos contemplados no artigo 17.1
do ET, sen prexuízo do cumprimento das prioridades de permanencia na empresa
legal ou convencionalmente establecidas.

6) Verificarase o cumprimento do legal e regulamentariamente establecido a respecto
do período de consultas.

7) Informarase sobre o contido das medidas sociais de acompañamento que previsen
(artigo 11 do Regulamento, por remisión do artigo 22.2).

4.3.3. Notificación das medidas de suspensión ou redución da xornada aos
traballadores afectados

Após a finalización do período de consultas o/a empresario/a notificará aos
traballadores e á autoridade laboral a súa decisión sobre a suspensión de contratos, que
terá efectos a partir da data da súa comunicación á autoridade laboral, salvo que nela
se contemple unha posterior (artigo 47.1, parágrafo décimo terceiro do ET; e artigo
23 do Regulamento). A notificación individual a cada traballador/a sobre as medidas
de suspensión de contratos ou redución da xornada incluirá os días concretos
afectados polas medidas e, de ser o caso, o horario de traballo afectado pola redución
da xornada durante todo o período que se estenda a súa vixencia (artigo 23 do
Regulamento).

JoSé FERNANDo LouSADA ARoCHENA274

ANUARIO DA FACULTADE DE CIENCIAS DO TRABALLO 5, 2014, PP. 253-277



4.3.4. Caducidade do procedemento

Se no prazo de quince días desde a data da última reunión do período de consultas o/a
empresario/a non comunicase aos representantes dos traballadores e á autoridade
laboral a súa decisión sobre a suspensión de contratos ou a redución da xornada,
producirase a caducidade do procedemento nos termos que regulamentariamente se
establezan (artigo 47.1, parágrafo décimo cuarto do ET).

Este é un inciso innecesario, pois, dada a reserva legal para fixar prazos de
caducidade, o Regulamento non pode dicir nada máis ao respecto (e, en efecto, nada
máis di como se comproba coa lectura do seu artigo 20.7). Resulta algo criticable a
fixación do dies a quo na data da última reunión, pois esta ben pode non existir, por
exemplo, a consecuencia dun boicot nas negociacións.

5. Os efectos sobre a relación laboral da suspensión e da redución da
xornada

os efectos sobre a relación laboral da suspensión do contrato son os propios desa
situación, é dicir, o/a traballador/a e o/a empresario/a quedan exonerados de traballar
e de remunerar o traballo (artigo 45.2 do ET) respectivamente, malia se conservar
vixente o contrato de traballo, e de aí o mantemento doutros dereitos e obrigas, como
o dereito á reserva do posto de traballo cando remate a causa da suspensión. Por iso
non renxe en absoluto o establecemento legal dunha obriga empresarial de
desenvolver accións formativas vinculadas á actividade profesional dos traballadores
afectados co obxecto de aumentar a súa polivalencia ou incrementar a súa
empregabilidade (artigo 47.4 do ET).

Se a suspensión do contrato supoñía a conservación da vixencia do contrato de
traballo, iso é aínda máis acusado na redución da xornada, pois manterase incluso a
obriga recíproca de traballar e remunerar o traballo, sequera reducidas
proporcionalmente esas obrigas en función da xornada reducida. A norma establece
expresamente que durante o período de redución da xornada non poderán realizarse
horas extraordinarias agás forza maior (artigo 47.1 do ET), e contempla tamén para
a redución da xornada a mesma obriga empresarial de desenvolver accións formativas
vinculadas á actividade profesional dos traballadores afectados (artigo 47.4 do ET).

obviamente, o efecto máis prexudicial da suspensión do contrato e da redución da
xornada para os traballadores afectados é, respectivamente, a perda ou a redución das
súas retribucións. A isto únese que non levan aparelladas ningunha indemnización
(artigo 16.4 do Regulamento). Para paliar esa situación, os traballadores afectados
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encóntranse en situación legal de desemprego para os efectos de acceso ás prestacións
de desemprego (artigos 208.1.2 e 208.1.3 do Real decreto lexislativo 1/1994, do 20
de xuño, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral da Seguridade Social).
Xustamente a compenetración entre a regulación laboral e a protección por
desemprego é a clave de bóveda para o éxito da suspensión do contrato e a redución
da xornada como medios de prevención e evitación dos despedimentos.

Tanto para a suspensión do contrato como para a redución da xornada poden pactarse
en convenio colectivo ou no acordo alcanzado no período de consultas prioridades de
permanencia a favor de certas categorías de traballadores (por exemplo, os que teñan
responsabilidades familiares, os máis antigos, aqueles con maior risco de exclusión,
os discapacitados etc.). Ademais, o artigo 68.b) do ET establece unha prioridade de
permanencia dos representantes dos traballadores «nos supostos de suspensión ou
extinción por causas tecnolóxicas ou económicas». Parece factible soster a aplicación
analóxica de tal prioridade legal de permanencia á redución da xornada por causas
económicas, técnicas, organizativas ou de produción.

6. Un paradoxo de difícil xustificación: a excepcionalidade da suspensión
e a redución da xornada no emprego público

Aínda que a disposición adicional segunda da Lei 3/2012 introduce unha nova
disposición adicional no ET, a vixésima, para facilitar a aplicación do despedimento
por causas económicas, técnicas, organizativas ou de produción no sector público, a
disposición adicional terceira da referida lei introduce outra disposición adicional, a
vixésimo primeira, no ET máis restritiva e que di que «o previsto no artigo 47 desta
lei non será de aplicación ás administracións públicas e ás entidades de dereito público
vinculadas ou dependentes dunha ou varias delas e doutros organismos públicos,
salvo a aquelas que sexan financiadas de xeito maioritario con ingresos obtidos como
contrapartida de operacións realizadas no mercado».

Non resulta fácil entender esta inaplicabilidade parcial determinante dunha práctica
exclusión. Se se xustifica só en termos de control da fraude no acceso á prestación do
desemprego ou para poñerlle couto á capacidade de xestión dos seus recursos
humanos dunha parte do sector público, é un absurdo desproporcionado. En calquera
caso, supón unha desigualdade entre os traballadores do sector privado e os do sector
público de difícil xustificación. Veremos que decide o Tribunal Constitucional, pois
a disposición adicional vixésimo primeira do ET é cuestionada por vulneración dos
artigos 14, 23 e 35 da Constitución española no recurso de inconstitucionalidade
interposto polo Grupo Socialista e o Grupo Esquerda Plural contra a Lei 3/2012.
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Os novos criterios de cotización á Seguridade
Social polos distintos conceptos salariais

The New Criteria of Social Security
Contributions by Various Wage Concepts



Resumo

A reforma operada a finais de 2013 cambia o sistema de cotización á Seguridade
Social, de xeito que a partir da súa entrada en vigor se incluirán na base de cotización
distintos conceptos que, até ese momento, estaban exentos, na idea do lexislador de
que enmascaraban –por distintas razóns– remuneracións dos traballadores, pese a
atribuílas a compensacións por gastos. Con este artigo preténdese resaltar cal era o
réxime anterior e cales son as consecuencias que se producirán no futuro.

Palabras chave: Seguridade Social, salario, conceptos extrasalariais, cotización.

Abstract

Operated reform at the end of 2013 changes the system of contributions to Social
Security and, from its validity, will be included in the contribution base different
concepts which, up to that time, they were exempt, in the idea of the legislator that
masking –for various reasons– remuneration of the employers, despite attributing
them to compensation of expenses. This article is intent to highlight what the previous
regime and what are the consequences that will occur in future.

Keywords: Social Security, Salary, Non-salary concepts, Contributions.
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I. Introdución ao tema

1. A estrutura da retribución dos traballadores é un elemento relativamente sinxelo
desde o punto de vista do artigo 26 do Estatuto dos traballadores1 (ET), mais na
práctica complicouse en boa medida por se lle iren incorporando de maneira máis ou
menos acertada diversos conceptos que, baixo a súa configuración extrasalarial, son
excluídos da base de cotización das prestacións da Seguridade Social, que é o que para
efectos deste artigo interesa2. ocorre daquela, e en non poucas ocasións, que a
estrutura salarial (o salario base, os complementos salariais e as gratificacións
extraordinarias) expresada na nómina se ve alterada por se lle engadiren pluses,
suplidos, complementos diversos, axudas de custo etc., os cales, malia o seu nome,
non responden á función atribuída, de tal maneira que se converten en salario
disimulado.

Fronte a esta situación veu rebelándose a xurisprudencia3 e tamén o lexislador, quen,
a través do Real decreto lei 16/2013, do 20 de decembro, de medidas para favorecer
a contratación estable e mellorar a empregabilidade dos traballadores, modificou o
artigo 109 da Lei xeral da Seguridade Social4, co declarado obxectivo de «aclarar a
base de cotización das remuneracións tanto en metálico como en especie e para
excluír desta as asignacións da empresa destinadas a formación e estudos dos
traballadores cando tales estudos veñan esixidos polas actividades ou as
características dos postos de traballo»5. Esa postura, con todo, non é nova, dado que
co pano de fondo da recesión, a crise de confianza dos mercados financeiros e o

oS NoVoS CRITERIoS DE CoTIZACIóN Á SEGuRIDADE SoCIAL
PoLoS DISTINToS CoNCEPToS SALARIAIS

281

ANUARIO DA FACULTADE DE CIENCIAS DO TRABALLO 5, 2014, PP.  279-292

1 Real decreto lexislativo 1/1995, do 24 de marzo, polo que se aproba o texto refundido do Estatuto dos traballadores.
2 Alén de contar con outros efectos máis rechamantes para os traballadores, por exemplo, no tocante ao cálculo da
indemnización por despedimento.
3 Sen ánimo exhaustivo, entre outras moitas, véxanse as sentenzas do Tribunal Supremo do 22 de xaneiro de 2013,
recurso de casación para a unificación da doutrina n.º 1615/2012; 28 de xaneiro de 2013, recurso de casación para a
unificación da doutrina n.º 1737/2012; 29 de xaneiro de 2013, recurso de casación para a unificación da doutrina n.º
245/2012; 29 de xaneiro de 2013, recurso de casación para a unificación da doutrina n.º 1301/2012; 30 de xaneiro
de 2013, recurso de casación para a unificación da doutrina n.º 941/2012; e 31 de xaneiro de 2013, recurso de casación
para a unificación da doutrina n.º 1745/2012.

En todas elas se sinala, respecto aos vixilantes de seguridade, que cando os pluses (por exemplo, plus de perigosidade,
plus de nocturnidade, plus de radioscopia ou plus de festivos) encobren salario deben incluírse ao calcular a hora extra,
porque «o salario ordinario unitario e total constitúe a base cuantitativa do correspondente ao da hora extraordinaria,
de modo que dividindo o seu importe anual polo total de horas de traballo anuais pactadas ou establecidas obtense a
realidade de cal sexa o valor da hora ordinaria».
4 Real decreto lexislativo 1/1994, do 20 de xuño, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral da Seguridade
Social.
5 Cfr. a exposición de motivos do Real decreto lei 16/2013, apartado II, parágrafo décimo terceiro.



insoportable desemprego6, xa o Real decreto lei 20/2012, do 13 de xullo, de medidas
para garantir a estabilidade orzamentaria e o fomento da competitividade, introducira
importantes cambios concernentes á cotización dalgúns elementos: por unha parte,
desaparecen como conceptos non computables na base de cotización o quebranto de
moeda, os suplidos (por desgaste de útiles ou ferramentas e adquisición de prendas
de traballo), os produtos en especie concedidos voluntariamente polas empresas e as
percepcións por matrimonio; e, pola outra, especifícase moito máis a exención para
as indemnizacións por falecemento e as correspondentes a traslados, suspensións e
despedimentos.

No fondo, á parte dunha medida que algúns cualificaron como recadatoria7,
perséguese acabar coa fraude que supón denominar conceptos que son salariais,
porque encobren remuneracións aos traballadores, con termos que negan per se esa
natureza (axuda de custo, plus, suplido etc.), aínda que a teñan. E non está de máis
lembrarmos que a natureza das institucións vén determinada pola realidade do contido
que manifesta a súa execución, que debe prevalecer sobre o nomen iuris que errónea
ou interesadamente poidan darlle as partes (ou da partida pola que se retribúan os
traballadores), porque «os contratos teñen a natureza que se deriva do seu real contido
obrigacional, independentemente da cualificación xurídica que lle deren as partes»8.
Noutras palabras, declárase a «irrelevancia da cualificación que as partes outorguen
a un contrato, sinalando que a natureza xurídica dun ente contractual vén determinada
polo conxunto de dereitos e obrigas que se pactan e os que realmente se exercitan»9.

En definitiva, imponse unha obrigada inclusión na base de cotización á Seguridade
Social de determinados conceptos retributivos (achegas a plans de pensións, cheques
de restaurante, servizo de gardaría ou seguro médico), así como unha necesaria –e
estrita– xustificación dos suplidos, o que endurecerá o réxime para evitar
defraudacións e terá consecuencias beneficiosas para os traballadores para os fins de
prestacións.
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6 Véxase SEMPERE NAVARRo, A. V. (2012) «Medidas sociolaborales para garantizar la estabilidad presupuestaria y
fomentar la competitividad (RDley 20/2012, de 13 de julio)» Aranzadi Social 5.
7 Cfr. EFE (2014) [en liña] «La ampliación de las bases de cotización hará que la Seguridad Social ingrese 1.000
millones» expansion.com 10/01/2014. Dispoñible no enderezo web <http://tinyurl.com/hgtbpqy>.
8 Véxanse as sentenzas do Tribunal Supremo do 19 de xuño de 2007, recurso de casación para a unificación da
doutrina n.º 4883/2005; 10 de xullo de 2007, recurso de casación para a unificación da doutrina n.º 1412/2006; 20
de xuño de 2007, recurso de casación para a unificación da doutrina n.º 2394/2006; 7 de novembro de 2007, recurso
de casación para a unificación da doutrina n.º 2224/2006; e 12 de decembro de 2007, recurso de casación para a
unificación da doutrina n.º 2673/2006.
9 Véxanse as sentenzas do Tribunal Supremo do 29 de decembro de 1999, recurso de casación para a unificación da
doutrina n.º 1093/1999; e 3 de maio de 2005, recurso de casación para a unificación da doutrina n.º 2606/2004.



II. O salario e os seus conceptos

2. o artigo 26.1 do ET parte dun concepto amplo de salario e establece que «se
considerará salario a totalidade das percepcións económicas dos traballadores, en
diñeiro ou en especie, pola prestación profesional dos servizos laborais por conta
allea, xa retribúan o traballo efectivo, calquera que for a forma de remuneración, ou
os períodos de descanso computables como de traballo»10.

Esta concepción omnicomprensiva supuxo que a doutrina xurisprudencial estableza
«a presunción iuris tantum de que todo o que recibe o traballador da empresa lle é
debido no concepto amplo de salario, con todas as importantes consecuencias que tal
conclusión comporta, debendo só xogar as excepcións legais cando a súa existencia
quede probada»11 (a denominada «idea-forza da “totalidade”»)12; sequera cumpra
combinala coas exclusións establecidas no parágrafo segundo do mesmo precepto
estatutario, que di que «non terán a consideración de salario as cantidades percibidas
polo traballador en concepto de indemnizacións ou suplidos polos gastos realizados
como consecuencia da súa actividade laboral, as prestacións e indemnizacións da
Seguridade Social e as indemnizacións correspondentes a traslados, suspensións ou
despedimentos». Conceptos todos eles que se van relacionar co artigo 109 da Lei
xeral da Seguridade Social13, que é o precepto que define cal é a base de cotización
para todas as continxencias, ao precisar que «estará constituída pola remuneración
total, calquera que for a súa forma ou denominación, tanto en metálico como en
especie, que con carácter mensual teña dereito a percibir o traballador ou asimilado»;
para alén de que esa ampla definición do salario podería ter importantes
consecuencias sobre o cálculo da indemnización por despedimento (aínda que
algunha autorizada doutrina o descarta14, ao entender independentes unha e outra,
outra corrente reflicte a súa relación)15.
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10 Segundo CASTRo CoNTE, M. (2011) «El salario en especie tras la Ley 35/2010» Aranzadi Social 9, o salario cumpre
unha función social, ao ser concibido como medio de subsistencia dos traballadores e das súas familias, tal e como
se deduce do artigo 35 da Constitución española, que recolle o dereito a unha remuneración suficiente. o seu
recoñecemento constitucional é debido á concepción do salario «na súa dimensión social, como medio de vida non
só do traballador, senón tamén da súa familia, que actualmente ninguén discute». Cfr. DEL VALLE GIL, J. M. (2002)
La protección legal de la suficiencia del salario. Madrid, Dyckinson, p. 34.
11 Véxase a Sentenza do Tribunal Supremo do 12 de febreiro de 1985, Repertorio de Jurisprudencia Aranzadi 636.
12 Véxase VIDA SoRIA, J.; MoNEREo PéREZ, J. L. e MoLINA NAVARRETE, C. (2011) Manual de derecho del trabajo.
Granada, Comares, p. 568.
13 Real decreto lexislativo 1/1994, do 20 de xuño, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral da Seguridade
Social.
14 Cfr. SEMPERE NAVARRo, A. V. (2014) «Cambios en la base de cotización y el papel de la TGSS (el nuevo artículo
109 LGSS)» Aranzadi Social 1.
15 Cfr. VIDA SoRIA, J.; MoNEREo PéREZ, J. L. e MoLINA NAVARRETE, C. (2011) op. cit., p. 569.



3. Por tanto, en principio a este respecto só interesará o que sexa salario, porque só
este exclusivamente integrará a base de cotización, de tal forma que todo o que os
traballadores non reciban a cargo do patrimonio dos seus empregadores non poderá
considerarse así nin incluírse naquela, como tampouco o que perciban como
compensación polos gastos que lles ocasionase o desenvolvemento do traballo,
prestacións da Seguridade Social ou indemnizacións e outras compensacións fixadas
para unha colectividade. Cada un destes conceptos precisa dunha sucinta atención:

a) A contraprestación que non procede do empresariado entraña que non poidan
considerarse salario as percepcións que os traballadores poidan chegar a asumir por
conta da Seguridade Social, nin –e este é o grupo máis importante– as propinas, que
son aquelas cantidades entregadas por terceiras persoas que reciben os servizos
prestados polos empregados e que son moi frecuentes nalgunhas actividades sectoriais
(hostalaría, transporte, actividades recreativas e de ocio, por exemplo)16. No caso das
propinas, ao non seren pagadas polos empregadores, debe excluírse o seu carácter
salarial17 (artigo 6 do Convenio da organización Internacional do Traballo núm. 172,
do 25 de xuño 1991; Boletín oficial do Estado de 3 marzo 1994)18, mesmo nos casos
en que sexa a empresa a que as recolla e distribúa segundo criterios pactados (nos
denominados «troncos de propinas»)19.
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16 Véxase MARTÍN VALVERDE, A.; RoDRÍGuEZ-SAñuDo GuTIéRREZ, F. e GARCÍA MuRCIA, J. (2011) Derecho del trabajo.
Madrid, Tecnos, p. 612.
17  Véxase a xa afastada Sentenza do Tribunal Supremo do 17 de maio de 1974, Repertorio de Jurisprudencia Aranzadi
2146, e as que a seguiron: para todas, as do 1 de marzo de 1986, Repertorio de Jurisprudencia Aranzadi 1177; 10 de
xullo de 1986, Repertorio de Jurisprudencia Aranzadi 4012; 10 de novembro de 1986, Repertorio de Jurisprudencia
Aranzadi 6306; 9 de outubro de 1989, Repertorio de Jurisprudencia Aranzadi 7132; 25 de outubro de 1989,
Repertorio de Jurisprudencia Aranzadi 7435; e 23 de maio de 1991, Repertorio de Jurisprudencia Aranzadi 3921.

De acordo coa Sentenza do Tribunal Supremo do 1 de marzo de 1986, o salario «é a contraprestación pecuniaria ou
en especie que ha de aboar o empresario ao traballador pola súa tarefa e (...) non terán consideración salarial as
propinas procedentes dos xogadores que non son contraprestación de traballo correlativas ao beneficio que obtén o
empresario por facer seu o resultado, e que non están obrigados a pagar, senón que proveñen dos clientes que a
realizan por liberalidade, en razón dos servizos prestados ao doador (artigo 619 do Código civil) ou mellor impelidos
a eles por un uso social que lles fai regalalas cando gañan, sen obriga ningunha xurídica do seu aboamento, mais
estando a súa práctica totalmente consolidada». Esta sentenza engade que «do empresario non proceden as propinas
dos traballadores do Casino –que como sinala o xulgador, non integran o acervo patrimonial da empresa– por máis
que proporcione a “ocasión” de obtelas».
18 Artigo 6 do Convenio da organización Internacional do Traballo núm. 172:

«1. o termo «propina» significa o diñeiro que o cliente dá voluntariamente ao traballador, alén do que debe pagar polos
servizos recibidos.

2. Independentemente das propinas, os traballadores interesados deberán recibir unha remuneración básica que será
aboada con regularidade».
19 Véxase VIDA SoRIA, J.; MoNEREo PéREZ, J. L. e MoLINA NAVARRETE, C. (2011) op. cit., p. 567.



b) Canto á contraprestación que non reciba en función do seu traballo e polos
períodos de descanso computables como de traballo, é evidente que hai
determinados tempos en que os empregados non prestan servizos, mais que se
computan como de tempo de traballo e son pagados; a saber: o descanso semanal e en
días festivos, as vacacións anuais, as ausencias xustificadas ao traballo con dereito a
retribución ou incluso aquelas interrupcións do traballo alleas á vontade dos
traballadores que non dean lugar á recuperación do tempo, sempre que deban ser
retribuídas en virtude de precepto legal ou pactado (artigo 30 do ET20).

c) No entanto, o propio precepto estatutario reproducido antes –o artigo 26.2– exclúe
determinadas cantidades que, recibidas polos traballadores no marco da relación de
traballo ou como consecuencia dela, non poden ser cualificadas como salario ao
faltarlles o carácter de contraprestación polos servizos realizados:

– En primeiro lugar, as cantidades percibidas polos traballadores en concepto de
indemnización ou suplido polos gastos efectuados como consecuencia da súa
actividade laboral. Entre elas cómpre citarmos o suposto das axudas de custo,
cantidades destinadas a cubriren os gastos de manutención e aloxamento cando os
traballadores se ven obrigados a prestaren eventualmente o seu traballo nun lugar
distinto ao da súa residencia e contrato, reguladas na súa percepción e contía polos
convenios colectivos; tamén é o caso do plus de transporte e do «plus de distancia»,
compensacións de gastos de desprazamento dentro da localidade en que se traballa, e
do plus de vestiario, compensación pola conservación do uniforme de traballo21.

– En segundo lugar, as prestacións e indemnizacións da Seguridade Social, e iso aínda
que sexan aboadas polas empresas en virtude do sistema de colaboración ou sexan
consecuencia do establecemento dun sistema de melloras voluntarias.

– En terceiro lugar, as indemnizacións correspondentes a traslados, suspensións ou
despedimentos. Esta última expresión comprenderá todo tipo de extinción indemnizada
do contrato de traballo, sexa disciplinario improcedente, sexa obxectivo, colectivo, a
finalización dun contrato de traballo temporal ou a resolución do contrato laboral22.
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20 Artigo 30 do ET:

«Se o traballador non puidese prestar os seus servizos unha vez vixente o contrato porque o empresario se atrasase
en darlle traballo por impedimentos imputables a si mesmo e non ao traballador, este conservará o dereito ao seu
salario, sen que poida facérselle compensar o que perdeu con outro traballo realizado noutro tempo».
21 Véxase MARTÍN VALVERDE, A.; RoDRÍGuEZ-SAñuDo GuTIéRREZ, F. e GARCÍA MuRCIA, J. (2011) op. cit., pp. 614 e 61.
22 Xa o sexa por exercicio da acción resolutoria xeral do artigo 50 do ET, xa o sexa polas accións resolutorias especiais
nos supostos de mobilidade xeográfica (artigo 40 do mesmo texto) ou de modificacións substanciais das condicións
de traballo (artigo 41 do mesmo texto).



– E finalmente, tamén quedarían excluídos aqueles beneficios empresariais de
carácter material referidos a unha colectividade indeterminada de traballadores e
outros que non se correspondan exactamente coa fórmula do artigo 26.1, como
servizos recreativos, culturais, gardarías, economatos laborais ou a subministración
gratuíta ou a baixo custo de produtos da empresa; mesmo se excluíu o suposto da
«cesta de Nadal»23 ou os regalos de Reis, entregados libremente polo empresariado24.

4. Entre tanto, terá relevancia para os fins cotizatorios todo o que poida considerarse
legal ou xurisprudencialmente salario, porque será obxecto de cotización. Ao
respecto, o artigo 26.3 do ET dispón o seguinte: «mediante a negociación colectiva
ou, no seu defecto, o contrato individual determinarase a estrutura do salario», que,
así e todo, deberá comprender «o salario base (...) e, no seu caso, complementos
salariais».

Nos termos descritos polo devandito precepto estatutario, xa que logo, a estrutura
salarial é un sistema integrado que fixa e ordena as percepcións económicas dos
traballadores pola prestación profesional de servizos por conta e baixo dependencia
allea, constituída por un salario base e –de ser o caso– complementos salariais que
retribúen o tempo de traballo efectivo e os períodos de descanso computables como
traballo25. Daquela, é necesario detérmonos no salario base, nos complementos
salariais e nas gratificacións extraordinarias, que aínda que non están previstas no
artigo 26, deben entenderse como integradas na estrutura salarial pola vía do artigo
31 do ET26.

a) o salario base é definido polo artigo 26.3 como a «retribución fixada por unidade
de tempo ou de obra», e considérase o elemento básico da estrutura do salario, o que
revela unha dupla condición:
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23 Cfr. ASQuERINo LAMPARERo, M. J. (2011) «La condición más beneficiosa: una visión general» Aranzadi Social 7.
24 Véxanse as sentenzas do Tribunal Supremo do 21 de febreiro de 1994, recurso de casación ordinaria n.º 3773/1992;
e 18 de xaneiro de 1996, recurso de casación para a unificación da doutrina n.º 1217/1995.
25Véxase VIDA SoRIA, J.; MoNEREo PéREZ, J. L. e MoLINA NAVARRETE, C. (2011) op. cit., p. 670.
26 Artigo 31 do ET:

«o traballador ten dereito a dúas gratificacións extraordinarias ao ano, unha delas con ocasión das festas de Nadal e
a outra no mes que se fixe por convenio colectivo ou por acordo entre o empresario e os representantes legais dos
traballadores. Igualmente fixarase por convenio colectivo a contía de tales gratificacións.

Non obstante, poderá acordarse en convenio colectivo que as gratificacións extraordinarias se rateen nas doce
mensualidades».



– Por un lado, trátase da remuneración fundamental dos traballadores, a máis
importante do punto de vista cuantitativo; afirmación que como regra xeral pode
manterse, aínda que na práctica son posibles as excepcións, tendo conta que certos
complementos, ou a suma de todos eles, chegan a igualar ou mesmo superar a cifra
do salario base (por exemplo, no caso das comisións percibidas por un/ha vendedor/a).

– E, por outro lado, é o elemento que serve de base para o cálculo dos complementos,
establecidos normalmente en función dunha porcentaxe do salario base ou un número
determinado de unidades deste; ocorre que isto tamén pode manterse só como regra
xeral, que coñece igualmente excepcións27.

b) os complementos salariais poden definirse como as cantidades que se engaden
ao salario base pola concorrencia na relación de traballo, xunto á realización da
prestación laboral, doutras causas específicas expresamente previstas para tales
efectos28. o artigo 26.3 do ET remite á negociación colectiva a identificación destes
complementos, mais impón unha clasificación xeral en función das circunstancias
que deben contemplarse para o recoñecemento do dereito dos traballadores a eles; a
saber: «condicións persoais do traballador», «traballo realizado» e «situación e
resultados da empresa».

c) E, por último, as gratificacións extraordinarias, tamén chamadas «pagas extras»,
que non son en absoluto e malia a súa denominación cantidades libremente decididas
polo empresariado á súa vontade, pois teñen carácter obrigatorio; orixináronse
historicamente coa finalidade de lles proporcionar aos traballadores un incremento da
súa retribución en momentos en que os seus gastos, por motivos extraordinarios,
poden aumentar29. No precepto estatutario específico (o xa citado artigo 31 do ET)
prevense dúas: unha «con ocasión das festas de Nadal» e outra «no mes que se fixe
por convenio colectivo ou por acordo entre o empresario e os representantes legais dos
traballadores»; esta última adoita axustarse ao comezo do período estival, que é cando
se gozan as vacacións anuais (artigo 38 do ET), aínda que se permite o seu rateo nas
doce mensualidades.
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27 Véxase MARTÍN VALVERDE, A.; RoDRÍGuEZ-SAñuDo GuTIéRREZ, F. e GARCÍA MuRCIA, J. (2011) op. cit., p. 617.
28 Véxase MARTÍN VALVERDE, A.; RoDRÍGuEZ-SAñuDo GuTIéRREZ, F. e GARCÍA MuRCIA, J. (2011) op. cit., p. 618.
29 Véxase MARTÍN VALVERDE, A.; RoDRÍGuEZ-SAñuDo GuTIéRREZ, F. e GARCÍA MuRCIA, J. (2011) op. cit., p. 621.



III. Base de cotización dos traballadores

5. En calquera caso, cómpre lembrarmos que o obxecto da cotización está constituído
pola cota, que é a cantidade de diñeiro que os suxeitos obrigados deben pagar á
Seguridade Social, de acordo co artigo 6 do Real decreto 2064/1995, do 22 de
decembro, polo que se aproba o Regulamento xeral sobre cotización e liquidación
doutros dereitos da Seguridade Social30. A devandita cota virá determinada por dous
elementos: un é a base de cotización; e o outro é o tipo ou a porcentaxe que debe
aplicarse.

De acordo co artigo 23.1 do Real decreto 2064/1995, o primeiro –que é o que aquí
interesa– pode definirse da seguinte maneira: «a base de cotización (...) estará
constituída pola remuneración total, calquera que for a súa forma ou denominación,
que, con carácter mensual, teña dereito a percibir o traballador ou a que efectivamente
perciba de ser esta superior, por razón do traballo que realice por conta allea», así
como os conceptos rateables. Esa remuneración (art. 23.1.b) inclúe «a totalidade das
percepcións económicas recibidas polos traballadores, en diñeiro ou en especie e xa
retribúan o traballo efectivo ou os períodos de descanso computables como de
traballo», coas exclusións que se determinan regulamentaria ou legalmente.

Porén, non pode esquecerse que o salario ten carácter bruto e, en consecuencia, actúa
como base para todas as retencións e deducións, que son de carácter fiscal e da
Seguridade Social –entre as que terá que incluírse a parte da cotización a cargo dos
traballadores–; como a xurisprudencia salientou31 esas operacións deben levarse a
cabo no momento do seu aboamento, xa sexa na data ordinaria, xa sexa nunha data
posterior como consecuencia dunha reclamación salarial; aínda que tamén han de
efectuarse tendo en conta que o artigo 26.4 do ET dispón que «todas as cargas fiscais
e de Seguridade Social a cargo do traballador serán satisfeitas por el, sendo nulo todo
pacto en contrario». 

é por iso que se pode afirmar que todo o que perciben os traballadores polo seu salario
está incluído na base de cotización, que será o elemento básico para, despois, calcular
os subsidios ou as pensións32 (desemprego, incapacidade temporal, incapacidade
permanente, xubilación etc.) a que teñan dereito, coa salvidade daqueles conceptos
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30 Pode consultarse, máis extensamente, BLASCo LAHoZ, J. F. e LóPEZ GANDÍA, J. (2013) Curso de Seguridad Social.
Valencia, Tirant Lo Blanch, p. 211 e ss.; ou SÁNCHEZ-TERÁN HERNÁNDEZ, J. M. (1998) «El nuevo desarrollo
reglamentario de las Bases de Cotización al Régimen General de la Seguridad Social» Información Laboral 28.
31 Véxase a Sentenza do Tribunal Supremo do 5 de decembro de 2007, recurso de casación para a unificación da
doutrina n.º 4066/2006.
32 Diferenciando ambos os conceptos na maneira clásica de temporais ou vitalicios.



excluídos. o problema –xa adiantado– é que tradicionalmente estas excepcións
(axudas de custo, suplidos etc.) foron usadas para encubriren o que é salario, de tal
forma que tanto os traballadores como os empresarios se ven beneficiados nun plano
inmediato (aboan menos cotizacións sociais e liberan máis recursos) a custa do
sistema da Seguridade Social; ora ben, os empregados resultan prexudicados nun
plano mediato, porque ao reducirse a súa base de cotización, tamén o fai a contía
dunha eventual pensión ou subsidio. Todo isto á marxe –repítese– dos efectos que se
poden producir noutros ámbitos (por exemplo, o propio da relación laboral), a pesar
de que se veña advertindo de que é erróneo identificar o salarial como cotizable e o
extrasalarial como non cotizable33, pois a Seguridade Social é un ordenamento cerrado
que posúe as súas propias regras34.

Xa na reforma operada polo Real decreto lei 20/2012, do 13 de xullo, de medidas
para garantir a estabilidade orzamentaria e o fomento da competitividade, se incidiu
sobre o elemento problemático da base de cotización: as exclusións que están
recollidas nos artigos 109 da Lei xeral da Seguridade Social e 23.2 do Regulamento
xeral sobre cotización; e tamén se introduciron importantes cambios atinentes á
cotización dalgúns elementos. Por unha parte, desaparecen como conceptos non
computables na base de cotización o quebranto de moeda, os suplidos (por desgaste
de útiles ou ferramentas e adquisición de prendas de traballo), os produtos en especie
concedidos voluntariamente polas empresas e as percepcións por matrimonio; e, pola
outra, especifícase moito máis a exención para as indemnizacións por falecemento e
as correspondentes a traslados, suspensións e despedimentos. Así e todo, a devandita
reforma –coa pretensión de atallar as fraudes– non se considerou suficiente para
atinxir unha plena cotización por todos os conceptos salariais percibidos polos
traballadores.

IV. A base de cotización após a última reforma sobre a materia

6. A reforma do artigo 109 da Lei xeral da Seguridade Social está dando lugar a
múltiplas interrogantes sobre se certos conceptos, até agora excluídos total ou
parcialmente, seguen a estar excluídos ou non, e sobre se continúan sendo de aplicación
as pautas marcadas no Regulamento xeral sobre cotización –Real decreto 2064/1995–
e na normativa do imposto sobre a renda das persoas físicas a que se remite35.
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33 Cfr. SEMPERE NAVARRo, A. V. (2014) op. cit.
34 Véxanse as sentenzas do Tribunal Supremo do 2 de novembro de 1989, Repertorio de Jurisprudencia Aranzadi
7791; 24 de abril de 1990, Repertorio de Jurisprudencia Aranzadi 3140; e 4 de maio de 1992, Repertorio de
Jurisprudencia Aranzadi 3668. Todas elas corresponden á Sala Terceira.
35 Cfr. SEMPERE NAVARRo, A. V. (2014) op. cit.



o motivo está na importante viraxe dada polo Real decreto lei 16/2013, do 20 de
decembro, de medidas para favorecer a contratación estable e mellorar a
empregabilidade dos traballadores, co declarado obxectivo de «conseguir a
sustentabilidade no sistema da Seguridade Social», grazas á cal distintos conceptos
salariais pasaron a integrar a base da cotización dos traballadores, de tal xeito que
agora só os que expresamente se exclúen –e na forma en que se fai– poderán evitar ser
computados na base de cotización36.

o resultado é evidente: increméntase a base de cotización, agás que xa se cotizase pola
base máxima; e, na inmensa maioría de supostos, a nova regulación aumenta o custo
(«cargas sociais», en desafortunada aínda que estendida terminoloxía) para os
empregadores e diminúe o salario líquido para os traballadores, porque tamén medra
a súa achega37. o cambio é tan importante que a propia Tesourería Xeral da
Seguridade Social (TXSS) está distribuíndo un boletín que trata de poñer en claro a
situación, pese a que carece de valor normativo38; é máis, xerouse un clima tal de
desconcerto e dificultades entre os operadores xurídicos, que a TXSS tivo que ditar
unha Resolución de 23 de xaneiro de 2014 en que se dispón que «os referidos
conceptos poderán ser obxecto de liquidación complementaria e ingreso, sen
aplicación de recargo ou interese ningún, até o 31 de maio de 2014», o que implica a
asunción das dificultades inherentes ao novo sistema.

7. é preciso facermos mención, de maneira sucinta, aos conceptos excluídos polo
artigo 109.2 da Lei xeral da Seguridade Social, posto que son numerus clausus e,
daquela, só eles quedan fóra da nova base de cotización:

a) os gastos de locomoción, axudas de custo e gastos de viaxe, é dicir:

– «a) As asignacións para gastos de locomoción do traballador que se desprace fóra do seu
centro habitual de traballo para realizar este en lugar distinto, cando utilice medios de
transporte público, sempre que o importe dos ditos gastos se xustifique mediante factura ou
documento equivalente»;

– e «b) As asignacións para gastos de locomoción do traballador que se desprace fóra do seu
centro habitual de traballo para realizar este en lugar distinto, non comprendidos no apartado
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36 A enumeración legal de partidas non cotizables constitúe un numerus clausus. Cfr. Sentenza do Tribunal Superior
de Xustiza de Madrid do 28 de setembro de 2012, recurso n.º 156/2010, Sala do Contencioso-Administrativo.
37 SEMPERE NAVARRo, A. V. e SAN MARTÍN MAZZuCCoNI, C. (2014) «Contenido sociolaboral del RDley 16/2013 y de
la Ley 22/2013, de 23 diciembre» Aranzadi Social 11.
38 Véxase TESouRERÍA XERAL DA SEGuRIDADE SoCIAL (2013) [en liña] Boletín de Noticias RED 10/2013. Dispoñible
no enderezo web <http://www.seg-social.es/prdi00/groups/public/documents/binario/178628.pdf>.



anterior, así como para gastos normais de manutención e estadía xerados en municipio distinto
do lugar do traballo habitual do perceptor e do que constitúa a súa residencia, na contía e co
alcance previstos na normativa estatal reguladora do imposto sobre a renda da persoas físicas».

o que se fixo é especificar máis os supostos que antes se remitía ao desenvolvemento
regulamentario, alén de se incrementaren os controis debidos para a súa xustificación.
Á parte, déixase de mencionar os pluses de transporte urbano e de distancia como
conceptos exentos, de maneira que, con independencia do seu réxime tributario, pasan
a integrar a base de cotización na súa totalidade.

b) As indemnizacións por falecemento e as correspondentes a traslados,
suspensións e despedimentos, a que se dedica a epígrafe c) do artigo 109.2 da Lei
xeral da Seguridade Social: 

«As indemnizacións por falecemento e as correspondentes a traslados e suspensións estarán
exentas de cotización até a contía máxima prevista en norma sectorial ou convenio colectivo
aplicable.

As indemnizacións por despedimento ou cesamento do traballador estarán exentas na contía
establecida con carácter obrigatorio na Lei do Estatuto dos traballadores, na súa normativa de
desenvolvemento ou, no seu caso, na normativa reguladora da execución de sentenzas, sen que
poida considerarse como tal a establecida en virtude de convenio, pacto ou contrato.

Cando se extinga o contrato de traballo con anterioridade ao acto de conciliación, estarán
exentas as indemnizacións por despedimento que non excedan da que correspondería no caso
de que este fose declarado improcedente, e non se trate de extincións de mutuo acordo no
marco de plans ou sistemas colectivos de baixas incentivadas.

Sen prexuízo do disposto nos parágrafos anteriores, nos supostos de despedimento ou
cesamento como consecuencia de despedimentos colectivos, tramitados de conformidade co
disposto no artigo 51 da Lei do Estatuto dos traballadores, ou producidos polas causas
previstas na letra c) do artigo 52 da citada lei, sempre que en ambos os casos se deban a causas
económicas, técnicas, organizativas, de produción ou por forza maior, quedará exenta a parte
de indemnización percibida que non supere os límites establecidos con carácter obrigatorio no
mencionado Estatuto para o despedimento improcedente».

Neste elemento non houbo ningún cambio, dado que se manteñen os termos previos
á reforma.

c) As prestacións da Seguridade Social e as súas melloras, que figuran na epígrafe
d) do artigo 109.2 da Lei xeral da Seguridade Social:

«As prestacións da Seguridade Social, as melloras das prestacións por incapacidade temporal
concedidas polas empresas e as asignacións destinadas por estas para satisfacer gastos de
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estudos dirixidos á actualización, capacitación ou reciclaxe do persoal ao seu servizo, cando
tales estudos veñan esixidos polo desenvolvemento das súas actividades ou as características
dos postos de traballo».

As prestacións da Seguridade Social seguen excluídas como foi tradicional. Porén,
prodúcese un cambio no que se refire ás melloras, porque as únicas que permanecen
exentas son as das prestacións por incapacidade temporal; por tanto, calquera outra
mellora –por exemplo, as achegas debidas a plans de pensións– quedou incorporada
á base de cotización.

d) As horas extraordinarias –epígrafe e)–, «salvo para a cotización por accidentes
de traballo e enfermidades profesionais da Seguridade Social». é un elemento que non
mudou e que sempre estivo excluído nas continxencias comúns.

Ficaron fóra da exclusión –e, xa que logo, incluídos na base reguladora– os pluses de
transporte urbano e de distancia; as doazóns promocionais; a entrega de accións ou
participacións; as asignacións para gardaría e axudas ao estudo dos fillos dos
empregados; as primas ou cotas de seguros médicos; e a prestación de servizo de
comidas ou fórmulas indirectas mediante cheques de restaurante ou sistemas
similares. Malia que aparecen recollidos no artigo 23 do Regulamento de cotización,
estes conceptos enténdense abrogados pola modificación da lei que desenvolve e,
daquela, agora será necesario cotizar por eles, ao integraren a base de cotización á
Seguridade Social39.
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Resumo

o recoñecemento da igualdade formal na lexislación levouse a cabo en todos os niveis 
–internacional, europeo e estatal– por parte dos organismos e as administracións públicas. Así
mesmo, desenvolvéronse plans de actuación, dos cales o último no ámbito estatal é o Plan
estratéxico de igualdade de oportunidades 2008-2011, conformado por doce eixes. o cuarto
dos devanditos eixes refírese á educación, obxecto de estudo do noso traballo, polo importante
papel que esta xoga na consecución dunha sociedade máis igualitaria. A pesar de que as
actuacións lexislativas deste tipo non son suficientes, si son necesarias, e a paralización da
aprobación do novo plan de igualdade supón un freo ao avance neste ámbito.

Palabras chave: políticas públicas, educación, plan, igualdade, xénero.

Abstract 

Formal equality recognition in the law has been carried out in international, European and
national level by organisms and public administrations. In addition, action plans have been
developed. The last Plan is the Equal Opportunities Strategic Plan 2008-2011. It is a state
Plan and has twelve axis. The forth of them is referred with education, the aim of this work,
because the important role that it plays in the achieving of more equal society. Despite
governments actions are not enough, they are necessary, and the current paralysation of new
Equality Plan entails an obstacle to progress in this area.

Keywords: Public policies, Education, Plan, Equality, Gender.
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1. Introdución

A sustentabilidade mundial depende do compromiso coas xeracións futuras. Sen este
compromiso o planeta non poderá soportar as agresións ambientais que o sistema
produtivo capitalista –baseado en moitas ocasións na rendibilidade no curto prazo–
pode producir, en particular en ausencia dun mecanismo regulador principalmente
baseado na responsabilidade colectiva das sociedades e manifestado a través das
normativas e compromisos elaborados e asumidos polas institucións nacionais e
internacionais (Katyal, 2009). Non obstante, esta sustentabilidade non debe ser
entendida nun sentido estrito como só vinculada aos recursos naturais, senón nun
sentido máis amplo, isto é, debe abranguer un importante aspecto social. Este
concepto esixe, por tanto, non só que a vida continúe en termos humanos, sociais e
ecolóxicos, senón tamén o desenvolvemento de condicións de vida aceptables para
toda a poboación (Carrasco, 2009).

unha sociedade que pretenda alcanzar un desenvolvemento sustentable só o logrará
cando os seus homes e mulleres atinxan un nivel de desenvolvemento de
competencias, habilidades e desexos persoais e colectivos en réxime de equidade
(Tobío, 2012). Por iso, é fundamental lograr o cumprimento de determinados
principios, como o principio de igualdade, que aseguran que a sociedade sexa capaz
de resolver ela mesma os seus propios problemas, sen que ningún dos seus colectivos
teña que soportar maiormente o peso do funcionamento do sistema (Carrasco, 2009).

un dos instrumentos fundamentais para o logro do desenvolvemento é a educación,
a cal está vinculada á socialización, ao emprego e á independencia, polo que se
converteu, ademais, nunha das estratexias básicas para conseguir un avance
significativo na igualdade entre homes e mulleres en todas as áreas de actuación
(Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais, 2007). De feito, é un dos doce eixes en que
se sustenta o Plan estratéxico de igualdade de oportunidades 2008-2011.

Neste traballo analizaremos a defensa da igualdade entre homes e mulleres en España
tanto no que ten a ver coa normativa nacional como no tocante á internacional. Así
mesmo, centrarémonos na educación como un dos piares para lograr erradicar as
desigualdades existentes, e estudaremos o eixe dedicado a esta no Plan estratéxico de
igualdade de oportunidades 2008-2011, así como a situación actual, de crise
económica e de valores, en que o novo plan non se aprobou malia transcorreren preto
de dous anos desde a finalización do anterior.

A FENDA ENTRE A IGuALDADE LEGAL E A REAL. A EDuCACIóN
CoMo EIXE CHAVE NoS PLANS DE IGuALDADE
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2. A desigualdade entre homes e mulleres e o seu tratamento legal

o 18 de decembro de 1979 a Asemblea Xeral da organización das Nacións unidas
aprobou a Convención sobre a eliminación de todas as formas de discriminación contra
a muller, ratificada inicialmente por vinte países. Nela púxose de manifesto o
compromiso dos estados participantes de adoptaren todas as medidas apropiadas para
eliminar a discriminación contra as mulleres na esfera do emprego, co fin de lles
asegurar, en condicións de igualdade, os mesmos dereitos que aos homes, en particular
o dereito ao traballo como dereito inalienable de todo ser humano; as mesmas
oportunidades de emprego estable e formación profesional e igual remuneración e
tratamento que os varóns (art. 11).

Na mesma liña, o terceiro dos obxectivos de desenvolvemento do milenio recollidos
na Declaración do milenio, promulgada tamén pola Asemblea Xeral da organización
das Nacións unidas (2000), contempla a promoción da igualdade entre os sexos e o
empoderamento da muller. Ademais, outros dos obxectivos marcados afectan tamén
á igualdade, como por exemplo o quinto, relativo á mellora da saúde materna.

No ámbito da unión Europea (uE), xa o art. 3 do Tratado constitutivo da Comunidade
Europea2 fixa o obxectivo de eliminar as desigualdades entre o home e a muller e
promover a súa igualdade, e desde a entrada en vigor do Tratado de Ámsterdam o 1
de maio de 1999 estableceuse a igualdade como un dos principios fundamentais da uE,
alén de se desenvolver un amplo acervo normativo para pulala. Posteriormente, na
Comunicación da Comisión «Europa 2020. una estrategia para un crecimiento
inteligente, sostenible e integrador», CoM(2010) 2020 final, do 3 de marzo de 2010,
a uE tamén ten en conta a importancia de conseguir a plena igualdade entre homes e
mulleres como elemento esencial para lograr un crecemento intelixente, sustentable e
integrador.

Pola súa banda, o art. 14 da Constitución española de 1978 proclama o dereito á
igualdade e á non-discriminación por razón de sexo, ao tempo que establece a obriga
dos poderes públicos de promoveren as condicións para que a igualdade do individuo
e dos grupos en que se integra sexa real e efectiva. Á súa vez, a Lei orgánica 3/2007,
do 22 de marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e homes (LoIEMH)3, concreta
que é o que se debe entender como igualdade entre homes e mulleres no seu art. 3:
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«o principio de igualdade de trato entre mulleres e homes supón a ausencia de toda
discriminación, directa ou indirecta, por razón de sexo, e, especialmente, as derivadas da
maternidade, a asunción de obrigas familiares e o estado civil».

Así mesmo, avoga pola consideración deste principio como informador do
ordenamento xurídico e sinala que «como tal, integrarase e observarase na
interpretación e aplicación das normas xurídicas» (art. 4). Porén, tal e como se plasma
na propia exposición de motivos da LoIEMH, o pleno recoñecemento da igualdade
formal na lexislación non foi suficiente, aínda que representou un avance substancial:

«o pleno recoñecemento da igualdade formal ante a lei, aínda tendo constituído, sen dúbida,
un paso decisivo, resultou ser insuficiente. A violencia de xénero, a discriminación salarial, a
discriminación nas pensións de viuvez, o maior desemprego feminino, a aínda escasa presenza
das mulleres en postos de responsabilidade política, social, cultural e económica, ou os
problemas de conciliación entre a vida persoal, laboral e familiar mostran como a igualdade
plena, efectiva, entre mulleres e homes, aquela “perfecta igualdade que non admitise poder nin
privilexio para uns nin incapacidade para outros”, en palabras escritas por John Stuart Mill hai
case 140 anos, é aínda hoxe unha tarefa pendente que precisa de novos instrumentos
xurídicos».

A LoIEMH dedica o capítulo II a establecer os criterios de orientación das políticas
públicas en materia de educación, cultura e sanidade. Xa que logo, a educación, como
xa se apuntou anteriormente, é destacada como un dos elementos que cómpre ter en
conta para poder deseñar e levar a cabo un plan de igualdade que sexa efectivo.

3. A educación como eixe para a consecución da igualdade. Muller e
educación

A Enquisa de condicións de vida en España do Instituto Nacional de Estatística de
2011 reflicte a forte relación que existe entre a educación e a formación e a calidade
de vida dunha persoa. Mostra diso é que as carencias materiais son moito máis
elevadas entre as persoas sen estudos ou con estudos primarios que entre aquelas que
contan cun nivel de formación maior. Diso derívase a importancia de que tanto homes
como mulleres poidan acceder en igualdade de condicións á formación, posto que é
unha plataforma vital para que poidan mellorar a súa situación en todos os sentidos
e escapar da espiral da exclusión social (Barreiro Gen, Novo Corti e Ramil Díaz,
2013; Gallie, Paugam e Jacobs, 2003).

As mulleres están cada vez máis presentes nas aulas. A Táboa 1 recolle, por un lado,
o número de persoas por sexo matriculadas en España en cursos chave como son 6.º
de educación primaria, 4.º de educación secundaria obrigatoria (ESo) e 2.º de
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bacharelato no ano académico 2010/2011. Polo outro, presenta o alumnado que
superou os devanditos cursos, tamén segundo o seu sexo, e a porcentaxe de alumnado
que superou o curso a respecto do matriculado nese mesmo ano académico. Como se
pode observar, as devanditas porcentaxes son maiores nas mulleres que nos homes en
todos os casos.

Táboa 1. Alumnado de 6.º de primaria, 4.º de ESO e 2.º de bacharelato no ano escolar
2010/2011 en España segundo o seu sexo. Fonte: elaboración propia a partir de datos do
Ministerio de Educación (2011).

4. O Plan estratéxico de igualdade de oportunidades 2008-2011

En España publicáronse cinco plans de igualdade de oportunidades desde 1988. os
catro primeiros denominábanse «Plan para a igualdade de oportunidades das
mulleres» (I Plan 1988-1990, II Plan 1993-1995, III Plan 1997-2000 e IV Plan 2003-
2006). o último é o Plan estratéxico de igualdade de oportunidades 2008-2011, cunha
estrutura diferente aos anteriores articulada en oito áreas de actuación. A educación
encadrouse dentro da área número 4, que englobaba a calidade de vida. Este plan
componse de doce eixes, o cuarto dos cales se refire á educación e está dividido en
trece obxectivos (Táboa 2).
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6.º curso
educación primaria

4.º curso
ESO

2.º curso
bacharelato

Alumnado matriculado (1)
Homes 231 724 192 711 138 034

Mulleres 216 919 195 935 161 515

Alumnado que superou o
curso (2)

Homes 219 929 151 150 96 168

Mulleres 208 337 164 517 120 458

Porcentaxe (2/1)
Homes 94,91% 78,43% 69,67%

Mulleres 96,04% 83,97% 74,58%

Obxectivos do cuarto eixe do Plan estratéxico de igualdade de oportunidades 2008-2011

Obxectivo 1

Promover que o profesorado e os que traballan na ensinanza reciban a
formación adecuada, tanto inicial como continua, en coeducación,
prevención da violencia de xénero, e igualdade de oportunidades entre
homes e mulleres.



Táboa 2. Obxectivos do cuarto eixe do Plan estratéxico de igualdade de oportunidades
2008-2011, referido á educación. Fonte: elaboración propia a partir do Plan estratéxico
de igualdade de oportunidades 2008-2011 (Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais,
2007).
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Obxectivos do cuarto eixe do Plan estratéxico de igualdade de oportunidades 2008-2011

Obxectivo 2 Promover a presenza equilibrada de mulleres e homes nos órganos de
dirección, participación e toma de decisións do sistema educativo.

Obxectivo 3 Implementar a coeducación nos proxectos educativos do centro.

Obxectivo 4 Previr e actuar contra a violencia de xénero en todos os tramos da
educación.

Obxectivo 5 Potenciar a integración da perspectiva de xénero nas actividades deportivas.

Obxectivo 6

Promover que os libros de texto e os materiais educativos se editen
respondendo a criterios de igualdade e non-discriminación, incorporando
a visión e as achegas realizadas polas mulleres en todos os contidos
escolares e académicos.

Obxectivo 7
Promover a inclusión de contidos e actividades específicas, adaptados a
cada tramo educativo, sobre o significado e alcance da igualdade entre
homes e mulleres.

Obxectivo 8

No marco da atención á diversidade, prestar unha atención específica aos
colectivos de nenas e mulleres que se atopen en situación de maior
vulnerabilidade por sufriren unha dupla discriminación pola súa situación
de discapacidade, pertenza a minorías étnicas, migración ou exclusión
social.

Obxectivo 9

Desde o marco dos principios democráticos da Constitución e a
Declaración universal dos dereitos humanos, e tendo en conta a crecente
diversidade cultural do alumnado, garantir unha educación para a igualdade
e desde a igualdade entre homes e mulleres.

Obxectivo 10 Adaptar os programas de educación de persoas adultas aos novos perfís e
necesidades dos destinatarios.

Obxectivo 11 Fomentar o deseño e a realización de programas de orientación non sexista
que promovan a elección de estudos de forma non discriminatoria.

Obxectivo 12 Promover a xestión dos centros educativos con criterios de conciliación da
vida laboral e persoal.

Obxectivo 13 Incorporar a perspectiva de xénero nos procesos de avaliación do sistema
educativo.



Este eixe está na liña xa marcada pola LoIEMH no art. 23 e seguintes, en que se
proclama que o sistema educativo debe incluír entre os seus fins a educación no
respecto dos dereitos e liberdades fundamentais e na igualdade de dereitos e
oportunidades entre mulleres e homes, ou no rexeitamento dos comportamentos e
contidos sexistas. Para alén disto, o propio plan destaca a importante presenza das
mulleres na universidade, cuxa matrícula superou cunha lixeira diferenza á masculina;
porén, como tamén se pon de manifesto no seu texto, non só é necesario que as
mulleres estean nas aulas, mais traballar, por exemplo, para que o profesorado estea
axeitadamente formado ou se incorpore a perspectiva de xénero na toma de decisións
nos diferentes ámbitos educativos.

En consonancia con isto, o cuarto eixe deste plan apunta que existen diversos ámbitos
en que se debe actuar, entre eles a formación tanto do profesorado (obxectivo 1) como
do alumnado (obxectivos 3, 5 e 11); a toma de decisións (obxectivos 2 e 13); os
contidos (obxectivos 6 e 7); a atención á diversidade (obxectivos 8, 9 e 10) ou
cuestións fundamentais como son a violencia de xénero (obxectivo 4) ou a
conciliación da vida laboral e persoal (obxectivo 12). Así, establécense actuacións
vinculadas cos diversos axentes implicados no ámbito educativo (profesorado,
alumnado, dirección, servizos de orientación...) en esferas variadas (toma de decisións
nos centros, na elaboración das guías docentes, linguaxe empregada...). Por exemplo,
o fomento da creación de unidades de estudos de xénero, a elaboración de material
didáctico nas facultades de educación, escolas de maxisterio e centros de formación
do profesorado (actuación 1.1) ou a promoción de cursos específicos de coeducación,
prevención da violencia de xénero e igualdade (actuación 1.3).

Porén, a avaliación deste plan aínda non foi publicada pasados case dous anos desde
a finalización do período para o que foi deseñado, un factor que atrasa inevitablemente
a aprobación e posta en marcha do seguinte. Está a incumprirse, desta forma, a
LoIEMH, que no seu art. 17 establece que o Goberno, «nas materias que sexan da
competencia do Estado, aprobará periodicamente un Plan Estratéxico de Igualdade de
oportunidades, que incluirá medidas para alcanzar o obxectivo de igualdade entre
mulleres e homes e eliminar a discriminación por razón de sexo».

A falta da aprobación da avaliación oficial, existen organizacións como a
Coordinadora de organizacións de Mulleres para a Participación e a Igualdade
(CoMPI) que elaboraron a súa propia. Entre as críticas deste organismo salientan a
persistencia no uso dunha linguaxe sexista, sobre todo a medida que se ascende no
nivel educativo, de xeito, por tanto, que é moito máis acusado no ámbito universitario.
Por outra parte, denúnciase que o profesorado non ten formación específica en materia
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de xénero e igualdade, o que supón o incumprimento do obxectivo 1, e que só o 10%
dos estudos de grao cumpren a preceptiva transversalidade legal canto ao xénero nas
ensinanzas.

5. Conclusións

A educación móstrase como un dos mecanismos chave para a consecución de
obxectivos como a inclusión social, o desenvolvemento, a independencia ou a
igualdade. Por iso se ten en conta como un dos eixes principais dos plans para poñer
en práctica nas accións que os organismos públicos desenvolven. De por parte, os
datos reflicten que as mulleres están cada vez máis presentes no ámbito educativo, e,
para alén disto, como alumnas, superan os cursos en porcentaxes máis altas que os
homes na maioría dos niveis educativos. os esforzos deben ir encamiñados a que
tamén estean presentes na toma de decisións e en disciplinas que aínda lles son
bastante alleas.

Tanto no ámbito europeo como no estatal leváronse a cabo numerosos cambios
normativos e desenvolvéronse plans de actuación co obxectivo de introducir un
enfoque de xénero en diversas áreas. Con todo, a pesar de que foron moitas as
actuacións para contribuír a garantir os dereitos das mulleres por parte de distintos
organismos internacionais e nacionais, a igualdade segue a ser aínda un obxectivo
por alcanzar plenamente.

o recoñecemento da igualdade formal na lexislación é insuficiente, malia que
necesario, posto que é unha mostra do avance que está a ter lugar. Sen ese marco
sería difícil continuar no devandito avance. Por iso, nun momento como o actual, en
que a situación de crise en España afecta non só á economía senón tamén aos propios
valores, é máis necesario, se cabe, mantermos un marco legal que impulse a igualdade
entre homes e mulleres. Así pois, a paralización da aprobación do novo plan
estratéxico de igualdade de oportunidades e a conseguinte dotación económica deste
é un freo, e resulta urxente que se active a súa elaboración e publicación, dado que,
sen a iniciativa das propias administracións públicas non é doado transmitir a
necesidade de que este sexa considerado un tema prioritario en todos os ámbitos, polo
seu carácter transversal.
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Resumo

os problemas de competitividade con que se atopou a economía española como consecuencia
da crise comezada en 2008 –tamén coñecida como Gran Recesión– tiveron características
específicas, debido, entre outras razóns, á pertenza de España a unha área monetaria como é
a unión Económica e Monetaria (uEM) da uE ou Zona Euro. En situacións de perda de
competitividade é frecuente que os países recorran a unha depreciación da moeda para se
posicionaren fronte ao exterior; porén, se o país se atopa inmerso nunha área monetaria, tal
depreciación non é posible por carecer deste instrumento de política monetaria, e debe buscar
outras opcións, as cales pasan por unha depreciación interna.

Neste traballo acométese unha breve análise teórica desta situación e dos factores que inflúen
na competitividade internacional, así como das medidas adoptadas por España para facer
fronte a unha situación insustentable de diminución da competitividade nacional.
Compleméntase cunha análise empírica da situación antes da crise e da evolución das
principais magnitudes macroeconómicas relacionadas coa competitividade, as cales reflicten
a situación a que se chegou despois de se adoptaren medidas de política económica,
principalmente a reforma laboral e a consolidación fiscal. os resultados amosan un aumento
das desigualdades e un empobrecemento das clases traballadoras, malia que España conseguiu
recuperar a competitividade no ámbito internacional.

Palabras chave: depreciación interna, reforma laboral, área monetaria, crise económica.

Abstract 

Lack of competitiveness faced by Spanish economy, as a result of the economic crises, which
began in 2008, show specific features caused mainly by the belonging of Spain to an economic
monetary area, that is the Euro-Zone. In the context of loss of competitiveness, countries
involved in that issue usually to conduct a depreciation policy for the domestic currency, then,
it produces an internal lower prices, and as a consequence, a best competitive position at the
international scheme. But when the country is within a currency area, as is the Spanish case,
it is not possible to carry out depreciation because the country has no such monetary policy
tool, and, therefore, other options should be explored. All possible choices are related to
internal devaluation.

In this paper, a brief theoretical analysis of this situation is undertaken, besides the analysis
of those factors influencing international competitiveness. In addition, the measures
undertaken by Spain to face an unsustainable falling in national competitiveness have been
studied. This study has been complemented by an empirical analysis of the situation prior to
the crisis and the evolution of the main macroeconomic variables related to competitiveness,
which reflect the situation produced following the adoption of such economic policies,
particularly the labour reform and fiscal consolidation. The results show an increase in
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inequality and impoverishment of the working classes, but on the other hand, the recovery of
the competitiveness of the Spanish economy on the international stage was achieved.

Keywords: Internal depreciation, Labour reform, Currency area, Economic crisis.

o AuMENTo DAS DESIGuALDADES E o EMPoBRECEMENTo DoS 
TRABALLADoRES CoMo EFECToS DA REFoRMA Do MERCADo DE TRABALLo EN ESPAñA

305

ANUARIO DA FACULTADE DE CIENCIAS DO TRABALLO 5, 2014, PP.  303-329



1. Introdución

A entrada de España na área monetaria do euro supuxo unha perda da súa autonomía
na aplicación de políticas económicas que, probablemente, fose máis importante do
que no seu momento se considerou. No caso da economía española, o ingreso na
Zona Euro viuse como unha oportunidade para impulsar un crecemento baseado nos
sectores da construción e inmobiliario. Nunha situación de crecemento económico
sostido, cuns tipos de interese reais que en ocasións se volvían negativos e con
enormes oportunidades de financiamento, as familias vían na adquisición de vivendas
unha fórmula óptima de investimento. o forte crecemento do devandito sector supuxo
unha forza motriz para outros sectores económicos, o que ocasionou unha intensa
presión sobre a demanda de traballo, o que se traduciu en subidas xeneralizadas de
salarios moi por encima das ganancias de produtividade e provocou unha importante
elevación dos custos laborais unitarios, manifestamente superior á experimentada na
maior parte dos países da nosa área monetaria. A correspondente perda de
competitividade da nosa economía queda patente na progresiva deterioración da
balanza por conta corrente, motivada, fundamentalmente, polos crecentes déficits da
balanza comercial. En consecuencia, a dependencia do financiamento externo
aumentou até valores que se aproximaron ao 10% do produto interior bruto (PIB) ao
finalizar a etapa de expansión. Esta fraxilidade da economía española tivo a súa máis
expresiva manifestación na crise da prima de risco, que atinxiu as súas cotas máis
alarmantes na primavera e o verán de 2012 (Picatoste, 2014).

Co estalido da crise, os estabilizadores automáticos produciron un forte déficit nas
contas das administracións públicas. Aínda que até ese momento a débeda pública se
mantiña moi controlada e superaba escasamente o 30% do PIB, a partir de entón a súa
imparable ascensión levouna a triplicar esa cifra até alcanzar un valor xa próximo ao
do PIB. Do mesmo xeito que sucedeu co endebedamento privado, unha parte
substancial do endebedamento público era financiado por residentes estranxeiros,
especialmente europeos. os sobresaltos do verán de 2012 non daban moitas opcións:
ou se tomaban medidas drásticas ou se saía da moeda única. As recomendacións dos
organismos internacionais e dos gobernantes máis influentes suxerían reformas
inmediatas, en particular dirixidas aos ámbitos laboral e fiscal.

A combinación de crise económica, alto endebedamento e falta de competitividade
da economía española tratou de romperse mediante unha desvalorización interna.
Neste caso, os parámetros non monetarios susceptibles de xeraren efectos similares
á desvalorización da moeda son, pois, aqueles que permitan alcanzar o mesmo
obxectivo, é dicir, abaratar os custos de produción e, daquela, o prezo de mercado dos
bens ou servizos obtidos; así, as reformas laborais propostas foron encamiñadas á
redución dos custos do factor traballo, mais desgraciadamente non se puxo o mesmo
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empeño en conter as marxes de beneficio empresariais. Este feito comportou unha
diminución da participación das rendas dos traballadores na renda nacional en
beneficio das rendas de capital. Esta será, sen dúbida, unha das herdanzas que nos
quedará da actual crise económica (Picatoste, 2014).

Neste traballo elabórase unha análise empírica, baseada nos postulados da teoría
macro e microeconómica, consistente nunha revisión da evolución das principais
macromagnitudes en dous períodos: desde a entrada de España na unión Económica
e Monetaria da uE até o comezo da crise económica; e desde ese momento até a
actualidade.

2. Competitividade, prezos e unión monetaria

Cando unha economía está nunha área monetaria, non pode acudir á desvalorización
ou depreciación da súa moeda para aumentar a súa competitividade exterior. Por tal
motivo, cómpre analizarmos, desde unha perspectiva económica, os factores
subxacentes na competitividade internacional do tecido produtivo dun país. Para iso
servirémonos do concepto de tipo de cambio real, o que nos conducirá ao estudo da
formación de prezos.

o tipo de cambio real1 pode asimilarse a un prezo relativo dos bens e servizos
producidos polas empresas no estranxeiro respecto ao prezo das empresas que
producen no país. un aumento do tipo de cambio real pode interpretarse como un
aumento da vantaxe competitiva das empresas que producen no país, mentres un
descenso do tipo de cambio real equivalería a unha diminución da vantaxe
competitiva desas empresas (García Cebro, 2012). Por unha banda, o tipo de cambio
real depende de varios tipos de factores. En primeiro lugar, están os vinculados á
evolución do tipo de cambio nominal: cando todo o demais permanece invariable,
unha depreciación (apreciación) da moeda doméstica aumenta (reduce) a demanda
potencial das empresas que producen no país. En segundo lugar, aqueles que están
detrás da fixación de prezos das empresas no estranxeiro: produtividade, custos
salariais etc. E, en terceiro lugar, os factores subxacentes á fixación de prezos das
empresas no país: produtividade doméstica, custos salariais domésticos etc.
Finalmente, alén do tipo de cambio real (configurado polos tres factores sinalados),
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1 o tipo de cambio real defínese como                  onde E é o tipo de cambio nominal (expresado en cotización directa);
P* é o nivel de prezos no estranxeiro; e P é o nivel de prezos no país doméstico. Cotización directa: o tipo de cambio
é igual ao número de unidades de moeda doméstica que son necesarias para comprar unha unidade de divisa
estranxeira. Por exemplo, se dous euros corresponden a unha libra, unha subida do tipo de cambio suporá unha
depreciación do euro, é dicir, o euro vale menos e por iso hai que dar máis euros por unha libra. Por contraposición,
a cotización indirecta supón que o tipo de cambio é igual ao número de unidades dunha divisa que se compra cunha
unidade de moeda doméstica; neste caso, un aumento no tipo de cambio suporá unha apreciación do euro.



existen outros elementos externos que inflúen na demanda potencial das empresas
domésticas. En concreto, referímonos ao crecemento das restantes economías. A
maior (menor) crecemento, maior (menor) demanda potencial. Este feito pon de
manifesto a interdependencia entre as economías nos mercados globalizados (García
Cebro, 2012).

Cando nunha área xeográfica concreta existe un tipo de cambio nominal fixo (no caso
extremo dunha área monetaria o valor sería 1), o único que pode modificar o tipo de
cambio real é o diferencial dos elementos involucrados na fixación de prezos
(produtividade, custos salariais, marxes). Entre tanto, en contornas con tipos de
cambio nominal flexibles as depreciacións nominais actuarían como contrapeso
doutros factores diferenciais desfavorables, para os efectos de influír na demanda
potencial das empresas domésticas en contextos de mercados globalizados.

Dado que os mercados reais non responden a estruturas perfectamente competitivas,
as empresas poden elixir como variable de decisión os prezos dos bens que poñen no
mercado, o cal decidiría que cantidade de produción está disposto a demandar. Cando
a variable de decisión das empresas é o prezo e estas pasan a fixalo atendendo ao
criterio de maximizar o beneficio obtido coa súa actividade empresarial, o rendemento
vén determinado pola función de beneficios2, que se maximizará para determinar o
prezo óptimo para a empresa. Este prezo depende de tres compoñentes esenciais: as
marxes de beneficios empresariais, o salario nominal negociado e a produtividade do
traballo3, e a súa ecuación é a seguinte (1):
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(

Esta ecuación explica os factores que inflúen na fixación dos prezos dos bens e
servizos que as empresas lanzan ao mercado. Indica que o prezo que fixan as
empresas –o que maximiza o seu beneficio– se fixa cunha marxe b sobre o cociente
entre salarios e produtividade do traballo      (Blanchard, 2006). Como pode
apreciarse, hai dous elementos que determinan a formación dos custos laborais
unitarios: o funcionamento do mercado de traballo, que afecta á formación dos custos
salariais w, e a produtividade do traballo a. Así, canto menores (maiores) sexan os
custos salariais, menores (maiores) son os custos laborais unitarios e menores
(maiores) prezos óptimos fixados polas empresas. Por outra banda, a maior (menor)
produtividade, menores (maiores) custos laborais unitarios e, en consecuencia,
menores (maiores) prezos óptimos fixados polas empresas.

o anterior pon de manifesto que as subas dos custos salariais poden ser compatibles
cuns menores custos laborais unitarios, sempre que as devanditas subas vaian
acompañadas duns incrementos proporcionalmente maiores da produtividade do
traballo. Xa que logo, o comportamento da produtividade a (explicado de maneira
esóxena e/ou endóxena) é un elemento crucial para dilucidar a evolución dos custos
laborais unitarios (García Cebro, 2012). En canto á formación dos custos salariais,
esta depende dun proceso de negociación entre sindicatos e empresarios. As variables
que inflúen no proceso de negociación á hora de marcar os salarios nominais quedan
recollidas na ecuación de salarios (2):

Como vemos, as variables de que depende o salario negociado w son a produtividade
esperada            (canto maior é esta, maior é o salario negociado); o nivel de prezos
esperado Pe (a maior nivel de prezos esperado, maior salario negociado); a regulación
institucional do mercado de traballo Z, en que se inclúen variables tales como a
lexislación de salarios mínimos, subsidio de desemprego, despedimento, negociación
colectiva e mobilidade intersectorial e xeográfica: un maior valor de Z (que
corresponde a unha regulación máis ríxida do mercado de traballo, menor mobilidade
etc.) induce un maior salario negociado; e, finalmente, a taxa de desemprego u, de
modo que cando aumenta a taxa de desemprego, o salario negociado é menor (ou en
última instancia increméntase menos).
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Na ecuación de prezos hai un segundo factor que explica a forma en que as empresas
fixan os seus prezos, e que vén dado por aqueles aspectos da contorna relacionados
co grao de competitividade nos mercados que as empresas deben afrontar, o do poder
de mercado que posúen. Estamos a referirnos á marxe b, que depende inversamente
da elasticidade da demanda                 a que se enfrontan as empresas nos mercados:
a maior ε, menor marxe de beneficio   . Se o mercado fose de competencia perfecta,
a elasticidade sería infinita e a marxe b sería cero. No caso dunha competencia
imperfecta, canto máis se afasta do infinito a elasticidade da demanda a que se
enfrontan as empresas no mercado, hai menos competencia e máis poder de decisión
ou de mercado das empresas, co consecuente maior nivel de b, o que permitirá
conseguir prezos máis elevados e se reflectirá no incremento do nivel dos prezos.

No tocante á unión monetaria, os postulados da teoría económica indican que cando
a produtividade dun país aumenta a un ritmo menor que a do resto dos países, este
perde competitividade interna e externa; e o mesmo ocorre se os prezos ou os salarios
medran a un ritmo maior que no resto dos países con que mantén relacións comerciais.
Cando o país pode depreciar a súa moeda para recuperar a súa competitividade, o
que sucede é que se producen dous efectos favorables para a balanza de pagamentos:
por unha banda, un aumento das exportacións; e, pola outra, unha diminución das
importacións. Ademais, a medida de política económica adoptada ten efectos
practicamente inmediatos. Con todo, se este país se atopa nunha área en que non
existen barreiras arancelarias nin monetarias, como ocorre con España na Zona Euro,
a cuestión do restablecemento da competitividade é complexa, pois as perdas de
produtividade non poden recuperarse a través da desvalorización da moeda para
conseguir que os prezos nacionais se fagan relativamente máis baratos. Aquí, a única
posibilidade é a desvalorización interna: é necesario conseguir unha redución dos
custos laborais unitarios (baixando os salarios ou con aumentos da produtividade
superiores aos dos salarios), ou ben unha redución das marxes de beneficios
empresariais (aumentando a competencia nos mercados de bens e servizos). Agora
ben, a desvalorización interna non ten efectos nun prazo breve (especialmente nos
casos de aumentar a produtividade ou modificar as marxes de beneficios
empresariais), senón que se trata dun proceso longo e complicado en que os axentes
ven minguadas as súas posibilidades: «quen paga o custo» da recuperación da
competitividade pode bascular entre salarios e beneficios.

3. Evolución da economía española desde a entrada do euro até 2008

Como pode verse no Gráfico 1, os custos laborais unitarios españois son máis
elevados que na unión Económica e Monetaria da uE ou Zona Euro ao longo de
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todo o período, e a fenda diferencial foi incrementándose até xuño de 2008. Isto
significa que a economía española foi perdendo competitividade, o que se manifesta
a través do déficit da balanza comercial (saldo dos fluxos de bens), que inflúe sobre
o saldo da balanza por conta corrente (bens, servizos e outros).

Gráfico 1. Taxa de variación interanual dos custos laborais unitarios (postos de traballo
equivalentes a tempo completo, datos corrixidos de efectos estacionais e calendario, Base
2008) en España e na Unión Económica e Monetaria (UEM) da UE. Fonte: elaboración
propia con base en datos do Banco de España (s. d.).

Malia que a balanza comercial española foi tradicionalmente deficitaria, este déficit
aumentou de xeito notable desde a entrada do euro, o que se reflectiu nuns elevados
custos laborais unitarios, entre outros factores (hai que tomar en consideración,
ademais, as marxes de beneficios). A situación é a seguinte: o país está a adquirir
máis bens no exterior dos que exporta, polo que aumenta o déficit da balanza por
conta corrente, é dicir, necesítase financiamento; agora ben, o país non ten aforro
suficiente para financiar este déficit, o que se reflicte nun superávit da balanza
financeira, como consecuencia do financiamento externo, que recolle os fluxos
monetarios procedentes do exterior. Isto tamén pode expresarse así: no país non hai
aforro abondo para financiar o investimento interno, e, se o investimento é superior
ao aforro, haberá que financialo desde o exterior. Deste xeito, a débeda externa
española foi medrando até alcanzar os 1672 millóns de euros a finais de 2008. Porén,
tal tendencia non podía manterse ao longo do tempo, e obrigou a tomar unha serie de
medias que son obxecto de análise neste traballo.
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4. Medidas adoptadas: reforma do mercado de traballo e consolidación
fiscal 

Dada a situación descrita na epígrafe anterior, fíxose necesario que o Estado interviñese
para intentar evitar a dinámica económica emprendida desde a entrada na Zona Euro.
Con todo, debido a que España se atopa nunha contorna económica de integración
monetaria, as medidas para tomar restrinxíanse basicamente á redución dos custos
laborais unitarios e/ou dos beneficios empresariais, como medio para aumentar a
competitividade española nos mercados internacionais. En última instancia, o que se
pretendeu foi adoptar as decisións precisas para conseguir unha desvalorización interna
que permitise unha diminución relativa dos prezos, respecto da Zona Euro.

4.1. A contorna normativa no mercado de traballo: a reforma laboral de 2012 en
España

A curva de Beveridge (1944) ou curva uV (unemployment-vacancy), definida como
a relación entre o nivel de desemprego e os empregos vacantes, usouse para determinar
o grao de redistribución do emprego no Reino unido e, así, comprobar o lonxe que
estaba a economía do pleno emprego. Arestora a curva de Beveridge (Figura 1) mostra
a relación entre a taxa de desemprego u (eixe de abscisas) e a taxa de vacantes v (eixe
de ordenadas) a respecto da poboación activa L. A principal característica da curva de
Beveridge é que ten pendente negativa (Ghayad e Dickens, 2012), pois se existe un
número alto de vacantes, elévase a probabilidade de que calquera persoa desempregada
atope un posto de traballo, polo que o nivel de desemprego descende.

Figura 1. Curva de Beveridge. Fonte: elaboración propia.

Existen algúns estudos que investigaron a relación entre vacantes e paro en España
(véxase Núñez e usabiaga, 2007, entre outros), polo xeral cos datos sobre vacantes
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do antigo Instituto Nacional de Emprego (INEM), hoxe Servizo Público de Emprego
(SEPE). o problema é que o número de vacantes que o INEM/SEPE xestiona é moi
residual. Menos utilizados foron os datos sobre vacantes da Enquisa de conxuntura
laboral (ECL), de frecuencia trimestral e semellante á Enquisa de poboación activa
(EPA) do Instituto Nacional de Estatística (INE), mais dirixida ás empresas, excluídos
o sector agrario e as administracións públicas.

os datos agregados sobre as vacantes abertas ao final de cada trimestre permiten
trazar a seguinte curva de Beveridge para o período 2001-2011 (Gráfico 2). Podemos
observar como a curva de Beveridge se desprazou cara á dereita. Pese ao grande
aumento da taxa de paro, a taxa de vacantes segue manifestándose como ao principio
da crise, é dicir, aínda con tres millóns de parados máis, temos o mesmo problema de
cobertura de vacantes que antes da crise.

Gráfico 2. Desprazamento da curva de Beveridge en España (2001-2011). Fonte:
elaboración propia con base en Dolado, J. e Florentino F. (2012).

Nun traballo recente de Bentolila, Cahuc, Dolado e Le Barbanchon (2012), en que se
empregaron datos anuais para o período 1994-2010, sinálase que aínda que Francia
e España contan con institucións similares do mercado de traballo e as súas taxas de
desemprego eran de contra o 8% xusto antes da Gran Recesión, posteriormente esas
taxas incrementáronse até o 10% en Francia e o 23% en España. os autores observan
que parte desa diferenza se debe aos distintos custos do despedimento dos contratos
indefinidos e temporais en ambos os países, así como ás regras máis laxas sobre o uso
dos contratos temporais en España; así mesmo, comproban que España podería evitar
ao redor do 45% do aumento do desemprego se adoptase a lexislación francesa de
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protección do emprego. Tamén se observa o desprazamento da curva de Beveridge
durante a crise económica, aínda que documentan un desprazamento menos
pronunciado e cara a dentro durante a expansión pola gran mobilidade laboral dos
traballadores inmigrantes. 

En definitiva, durante esta recesión, resulta que o paro non só aumentou por un gran
salto negativo da demanda agregada, típico das crises crediticias, senón que de igual
maneira se advirten claros síntomas dun grave empeoramento do funcionamento do
mercado de traballo, cun peor axuste entre vacantes e demandantes, isto é, cun
aumento do paro estrutural.

Na Enquisa de conxuntura laboral (ECL) do INE (Ministerio de Traballo e Asuntos
Sociais, 2007), pregúntaselles aos empresarios cales son os factores prioritarios que
obstaculizan as novas contratacións entre até once posibles factores explicativos. En
2007, xusto antes do inicio da crise, os empresarios daban un peso moi similar a tres
tipos de factores: os custos laborais, a demanda do produto (falta de saída e incerteza
fronte ao futuro económico) e os problemas derivados dunha oferta de traballo
axeitada tanto en cantidade como na súa cualificación. Entre o tres sumaban un 71,4%
do total de respostas. Como cabía agardar, o peso da falta de demanda do produto é
o factor que máis creceu desde o inicio desta crise. En cambio, o peso da ausencia
dunha oferta de traballo axeitada tanto en cantidade como en calidade (formación e
cualificación) parece pasar a un segundo plano. Doutra banda, antes da crise os custos
laborais eran os que tiñan un maior peso como obstáculo á contratación, e aínda
seguen a manter unha importancia considerable. o custo dos despedimentos nunca foi
visto como un factor que empecese as novas contratacións.

Neste contexto, en 2012 apróbase a reforma laboral que analizamos a continuación,
en que se abaratan e facilitan os despedimentos, alén de se tomaren medidas que
afectan á negociación colectiva e que favorecen a flexibilidade interna das empresas.
No entanto, se tal e como acabamos de ver –de acordo co manifestado polos
empresarios– o custo dos despedimentos non era un factor que impedise as novas
contratacións, non debería sorprender que este aspecto da reforma laboral non fose
eficaz.

4.2. A reforma laboral de 2012 en España

A gravidade da situación económica e do emprego descrita esixiu adoptar unha
reforma inmediata que lles proporcionase aos operadores económicos e laborais un
horizonte de seguridade xurídica e confianza en que desenvolverse para conseguir
recuperar o emprego. Así, a extraordinaria e urxente necesidade que esixe o artigo 86
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da Constitución española para lexislar mediante real decreto lei xustificouse pola
situación do mercado laboral español, e o Real decreto lei 3/2012, do 10 de febreiro,
de medidas urxentes para a reforma do mercado laboral foi promulgado. o devandito
real decreto lei pretendeu crear as condicións necesarias para que a economía española
puidese volver crear emprego e, deste xeito, xerar a seguridade precisa para
traballadores e empresarios, mercados e investidores. Para continuar falaremos
dalgunhas das súas medidas máis salientables.

4.2.1. Despedimento máis doado e máis barato

a) Redúcese a indemnización do despedimento improcedente de 45 días por ano cun
límite de 42 mensualidades a 33 días por ano cun límite de 24 mensualidades en todos
os contratos indefinidos.

b) Refórmase o réxime xurídico do despedimento colectivo (expediente de regulación
de emprego, ERE). Aquí unha das novidades reside na supresión da necesidade de
autorización administrativa, mantendo a esixencia comunitaria dun período de
consultas, mais sen se requirir un acordo cos representantes dos traballadores para
proceder aos despedimentos.

c) Inclúese o despedimento polas causas económicas, técnicas, organizativas ou
produtivas que o xustificaren.

4.2.2. Medidas relativas ás modalidades de contratación

a) Cámbiase o contrato a tempo parcial para admitir a realización de horas
extraordinarias e incluílas na base das cotizacións sociais.

b) Modifícase a ordenación do traballo a domicilio para dar acollida ao traballo a
distancia baseado no uso intensivo das novas tecnoloxías (teletraballo).

c) Refórmase o marco regulador das empresas de traballo temporal (ETT), que son
autorizadas para operaren como axencias de colocación.

d) Acéptase a formación profesional como un dereito individual, e recoñéceselles aos
traballadores un permiso retribuído con fins formativos. Así mesmo, recoñéceselles
aos traballadores o dereito á formación profesional dirixida á súa adaptación ás
modificacións operadas no posto de traballo.

e) Engádense modificacións no contrato para a formación e a aprendizaxe.
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4.2.3. Medidas que afectan á negociación colectiva e conducen os traballadores
á negociación individual das súas condicións de traballo

a) Facilítaselle ao empresariado a inaplicación ou descolgamento do convenio
colectivo, de xeito que poida modificar, entre outras cousas, a xornada de traballo, o
horario, o réxime de traballo a quendas, as funcións etc.

b) o convenio de empresa, sexa cal for o número de traballadores, sitúase como
preferente a respecto do convenio sectorial nunha serie de casos.

c) Acábase coa ultractividade dos convenios aos dous anos de rematar a súa vixencia,
se non se acadou un acordo.

4.2.4. Reformas que favorecen a flexibilidade interna das empresas

Alén da xa citada reforma do réxime xurídico do despedimento colectivo (ERE) e da
posibilidade de o empresariado modificar unilateralmente a xornada de traballo, o
horario etc., permítese suspender o contrato de traballo e reducir a xornada por causas
técnicas, organizativas ou produtivas.

4.3. Consecuencias da reforma laboral

Nos anos que transcorreron desde que se aprobou a reforma laboral, a caída do PIB
reduciuse en dúas décimas. Ao finalizar 2011, pouco antes da súa entrada en vigor, a
economía española acababa de entrar en recesión e mostraba caídas do PIB do 0,4%
en termos trimestrais e do 0,6% en valores interanuais. Dous anos despois, o PIB
recuperou as taxas de crecemento positivas cun avance do 0,4% trimestral e o 0,6%
anual.

4.3.1. Aumento do desemprego

En xaneiro de 2012, días antes de que entrase en vigor a reforma laboral, había en
España 4 599 829 desempregados rexistrados nas oficinas dos servizos de emprego
periódico. Dous anos despois, os rexistros do antigo INEM contabilizan 4 814 435
parados, o que supón 214 606 parados máis, é dicir, un incremento do 4,6% dos
parados rexistrados.

XoSé PICAToSTE 316

ANUARIO DA FACULTADE DE CIENCIAS DO TRABALLO 5, 2014, PP.  303-329



Gráfico 3. Evolución da taxa de paro en España (%). Fonte: elaboración propia con base
nos datos da EPA (INE, s. d.).

A taxa de desemprego era do 22,85% a comezos de 2012, segundo a EPA (Gráfico 3).
Dous anos despois situouse no 26,03%. A principios de 2014 existen en España
5 896 300 persoas que buscan traballo e non o atopan, tamén de acordo coa EPA. A
maioría delas, paradas de longa duración.

4.3.2. O salario medio cae un 2%

o Banco de España (2014), afirma no seu boletín de febreiro de 2014 que «o proceso
de moderación salarial que arrincou en 2010 podería ser máis intenso do que indican
as estatísticas agregadas sobre os custos laborais»; para isto, apóiase nos datos das
cotizacións á Seguridade Social. A crise económica, desde o comezo, afectou sobre
todo aos traballadores que tiñan empregos peor remunerados: mozos, empregados
sen formación, inmigrantes, temporais etc. Eles son, ademais, os que máis sufriron a
destrución de emprego, e, por tanto, o seu peso na estatística caeu. En cambio, subiu
o dos traballadores con máis formación e experiencia, que, de media, perciben os
salarios máis elevados. A consecuencia deste dobre movemento é que as caídas de
soldo quedan amortecidas na estatística agregada. Para o Banco de España, este
fenómeno suporía que a caída do soldo real sería lixeiramente superior ao 2% e non
un pouco máis do 1%, como reflicten as cifras agregadas (na enquisa anual do custo
laboral realizada polo INE, a redución nese exercicio foi do 0,69%). 
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Gráfico 4. Incremento salarial medio pactado (%) en España. Convenios segundo o mes
de rexistro. Fonte: elaboración propia con base nos datos da EPA (INE, s. d.).

os cálculos do Banco de España serían superiores de se poder introducir neles outras
vías de desvalorización salarial, como as horas extraordinarias non pagadas, que en
2012 e 2013 aumentaron un 4,3% e un 28% respectivamente (Gómez, 2014). Durante
os anos 2008 e 2009 os salarios medraron con forza, mais en 2010 comezou un
proceso de moderación que se acentuou en 2012, ao fío do pacto salarial a que
chegaron os sindicatos e a patronal, a reforma laboral e a supresión da paga extra de
Nadal dos empregados públicos (véxase o Gráfico 4).

A desvalorización salarial foi e é unha das apostas do Executivo en política económica
para recuperar a competitividade perdida pola economía española nos anos da
burbulla inmobiliaria. organismos internacionais como o Fondo Monetario
Internacional (FMI), a organización para a Cooperación e o Desenvolvemento
Económicos (oCDE) e a Comisión Europea, alén da Confederación Española de
organizacións Empresariais (CEoE) e diversos servizos de estudos, reclamaban
reformas orientadas á redución dos custos do traballo. o Instituto Valenciano de
Investigacións Económicas calculaba que unha rebaixa adicional do 7% nos soldos
levaría a economía española a un círculo virtuoso que lle permitiría crecer un 8,3%
e crear un 10,4% de emprego. outra forma de baixar os custos laborais unitarios
abordouse co Real decreto lei 3/2014, do 28 de febreiro, de medidas urxentes para o
fomento do emprego e a contratación indefinida. As cotizacións empresariais á
Seguridade Social son un gasto de persoal adicional para a empresa, así que este real
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decreto lei establece unha cota lineal –tarifa plana reducida– de 100 euros mensuais
de cotización para as novas contratacións indefinidas que manteñan o emprego neto
cando menos durante un ano. A cotización á Seguridade Social está,
aproximadamente, ao redor dun 30% da nómina, así que para un salario anual de
20 000 euros brutos anuais pagaríase ao redor de 6000 euros anuais, fronte aos 1200
euros que se pagarán agora por continxencias comúns (en total, incluíndo outros
conceptos, serían 2500 euros).

4.4. Medidas de consolidación fiscal

A Gran Recesión supuxo unha forte caída nos ingresos públicos, o cal, pola súa vez,
tivo unha inmediata repercusión no déficit público. A redución da actividade e o
funcionamento dos estabilizadores automáticos conduciron a que a débeda pública
chegase a triplicarse (en porcentaxe do PIB) desde o inicio da crise. Como queira que
parte desta débeda estaba financiada por países estranxeiros, o problema do
endebedamento externo agravouse e conduciu ao coñecido episodio da forte suba das
primas de risco, que tivo lugar durante o verán de 2012. En liña co anterior,
adoptáronse unha serie de medidas relacionadas cos ingresos e os gastos públicos, coa
pretensión de reducir o déficit público mediante unha suba dos tributos e un forte
recorte do gasto público.

4.4.1. Aumento dos ingresos públicos

a) Estableceuse no IRPF un gravame complementario para as rendas do traballo e
unha tarifa progresiva para o aforro. Mantívose o imposto sobre o patrimonio.

b) Canto ao imposto sobre sociedades, difírense os beneficios fiscais, elimínase a
liberdade de amortización para as grandes empresas, increméntase o pagamento
fraccionado mínimo para as grandes empresas etc.

c) Permítese a regularización das rendas ocultas até 2010, logo do pagamento dun
gravame complementario do 10% do importe dos bens e dereitos aflorados.

d) Incrementáronse os tipos de IVE (o xeral do 18% ao 21%, e o reducido do 8% ao
10%), o imposto sobre os labores do tabaco e diversas taxas.

e) Creáronse novas figuras tributarias para o sector eléctrico, e estableceuse o 20%
para o cobro dos premios das lotarías, para os depósitos bancarios, os hidrocarburos
ou o medio.
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4.4.2. A redución do gasto público

A drástica redución do gasto público comezou co Real decreto lei 8/2010, do 20 de
maio, polo que se adoptan medidas extraordinarias para a redución do déficit público.
Entre elas, cabe destacarmos a redución do 5% dos salarios dos empregados públicos,
a suspensión da revalorización automática das pensións en 2011, a eliminación do
cheque-bebé etc. Co cambio de goberno de 2011, afondaríase no axuste das contas
públicas nos orzamentos para o ano 2012 e seguintes, especialmente en cooperación
internacional, defensa, administracións públicas, investimentos do Ministerio de
Fomento, educación, cultura e deporte, investigación etc. 

5. Evolución da economía española desde o inicio da crise de 2008 até a
actualidade

5.1. Os custos laborais unitarios a partir da crise

A evolución dos custos laborais unitarios en España desde a entrada en vigor do euro
(2002) até o comezo da crise económica (2008) tivo un crecemento superior aos de
Alemaña e o resto dos países da Zona Euro. A partir do ano 2008 diminúen, e esta
diminución acentúase como consecuencia da entrada en vigor da reforma laboral de
2012. 
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Gráfico 5. Incremento salarial medio
pactado (%, xaneiro-decembro). Fonte:
Banco de España (2014: 117).

Gráfico 2. Taxas de variación interanual do
custo laboral por hora en España e na Zona
Euro. Fonte: Banco de España (2014: 118).



os gráficos 4 e 5, que recollen, respectivamente, a evolución as taxas de variación
interanual dos custos laborais por hora efectiva en España e na Zona Euro, e os
incrementos salariais pactados en 2013 a respecto de 2012, reflicten a caída salarial
en España.

Gráfico 6. Taxa de variación interanual dos custos laborais unitarios (postos de traballo
equivalentes a tempo completo, datos corrixidos de efectos estacionais e calendario, Base
2008) en España e na UEM. Fonte: elaboración propia con base en datos do Banco de
España (s. d.).

No Gráfico 6 apréciase a evolución das taxas de variación interanual dos custos
laborais unitarios en España e na uEM para a economía no seu conxunto. As
remuneracións dos asalariados superan á produtividade até 2009, seguindo despois
unha tendencia inversa. Véxanse os gráficos 7 e 8, para España e a uEM
respectivamente.
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Gráfico 7. Remuneración por asalariado en posto de traballo equivalente a tempo
completo en España. Datos corrixidos de efectos estacionais e calendario. Taxas de
variación interanual. Base 2008. Fonte: elaboración propia en base en datos do Banco
de España (s. d.).

Gráfico 8. Remuneración por asalariado na UEM. Taxa de variación interanual. Fonte:
elaboración propia con base en datos do Banco de España (s. d.).

5.2. Modificación na distribución das rendas do traballo e o capital

o aumento da desigualdade preocupa cada vez máis e fíxose un oco na axenda dos
grandes foros económicos. o Fondo Monetario Internacional (FMI), publicou en
marzo de 2014 o seu segundo informe en dúas semanas (FMI, 2014), en que se aborda
como as fendas sociais se ensancharon na maior parte dos países en proceso de
consolidación fiscal. España é o país onde máis aumentaron as diferenzas entre ricos
e pobres

Cómpre subliñarmos que non é o mesmo pobreza que desigualdade, pois esta última
pode aumentar tanto en tempos de bonanza como en épocas de crise, e, de feito, a
desigualdade aumentou desde 1990 practicamente en todas as economías avanzadas
e emerxentes de Europa, a pesar de que as taxas de pobreza se reducisen. Así e todo,
foron a crise e os axustes os que, definitivamente, dispararon o proceso. A análise
dos vinte e sete procesos de axuste nas economías europeas elaborada polo FMI
(2013) mostra como a desigualdade entre os ingresos da cidadanía aumentou durante
estes períodos de austeridade, unha tendencia en que España se colocou na cabeza (a
crise causou unha maior fenda no índice de Gini): nos tres últimos anos, a política
salarial centrouse de forma exclusiva no obxectivo de reducir os custos laborais
unitarios, e isto conseguiuse tanto pola contención do crecemento das retribucións
salariais como polo incremento da produtividade aparente do traballo. Porén, trátase
dun crecemento pasivo, en que aumenta a produtividade porque se destrúe emprego,
non pola mellora real nos procesos de produción de bens e servizos.
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outro aspecto da desvalorización salarial maniféstase nas horas extraordinarias non
cobradas, que aumentaron un 28,5 % en 2013; ademais, o incremento do traballo non
remunerado é maior entre aquelas persoas que traballan a tempo parcial. o PIB do
cuarto trimestre de 2012 indica a culminación dunha traxectoria de máis de trinta
anos en España e no resto de Europa. No arranque dos anos oitenta do século pasado,
a remuneración conxunta de todos os asalariados equivalía ao 53% do PIB español,
mentres que os excedentes brutos de explotación permanecían no 41%. os impostos
á produción eran o destino do 6% restante. Nos anos noventa, non obstante, principiou
unha tendencia que reflectía un descenso das rendas salariais fronte ao crecemento das
rendas empresariais. No cuarto trimestre de 2012, este cambio de tendencia
desemboca nun cambio histórico canto á participación das rendas no PIB: as rendas
salariais quedaron nun 44,24% do valor engadido xerado pola economía española,
mentres que os excedentes brutos de explotación chegaban ao 46,16 %. os impostos
sobre a produción, cunha contía do 9,6%, completan esta distribución do PIB.

5.3. A balanza por conta corrente

A progresiva perda de competitividade da economía española desde o ingreso na
unión Económica e Monetaria da uE produciu uns fortes déficits comerciais que
tiveron o seu reflexo no saldo da balanza por conta corrente, co seu máximo no ano
2008 (na conta co resto do mundo, a necesidade de financiamento aproximábase
durante os anos 2007 e 2008 ao 10% do PIB). Con todo, como consecuencia da
desvalorización interna a que se someteu a nosa economía, esta situación revértese até
o punto de que en 2013 deixa de ser deficitaria e pasa a ter superávit. No tocante a
isto, se analizamos a balanza de bens compróbase que é a responsable dos saldos
deficitarios, e que os seus valores de máximo déficit corresponden ao comezo da
crise, a partir da cal comeza a diminuír; de feito, detéctase un importante incremento
na tendencia decrecente deste déficit a partir de 2011. A balanza de servizos española
presenta tradicionalmente un superávit que vai aumentando progresivamente; nos
últimos tempos produciuse un incremento substancial, motivado, de xeito
fundamental, polos ingresos derivados do turismo.

unha das razóns desta evolución é o abaratamento dos bens e servizos que tivo lugar
en España como resultado da desvalorización interna, con dous efectos comprobados.
Por unha banda, faise máis custosa a importación –os prezos son relativamente máis
elevados no exterior– e foméntase as exportacións –os prezos son relativamente máis
baratos no interior–, o que xustifica a evolución da balanza de bens; e, pola outra, a
balanza de servizos experimenta unha evolución favorable debido ao abaratamento
relativo dos servizos españois (convén ter en conta que o turismo é unha das fontes
de actividade máis importantes nos servizos en España). Así, a balanza por conta
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corrente, que mide o intercambio de bens, servizos e rendas co resto do mundo,
acumulou no ano 2013 un saldo positivo de 7130 millóns de euros, equivalente ao
0,7% do PIB. De sumarse o saldo da balanza de capital, a capacidade de
financiamento da economía española rolda os 14 700 millóns de euros, un 1,4% do
PIB.

o paso dun déficit exterior de 105 000 millóns de euros a un superávit de pouco máis
de 7000 millóns de euros débese tanto aos efectos negativos da crise como ao impulso
exportador das empresas españolas, e á puxanza do turismo. Entre 2007 e 2013, os
ingresos na balanza por conta corrente aumentaron en 53 000 millóns de euros, ao
tempo que os pagamentos descenderon aínda máis, en case 60 000 millóns; iso
reflicte, sobre todo, o derrubamento das importacións pola caída do consumo e o
investimento. A diminución do déficit comercial explica a maioría do axuste: o
intercambio de mercadorías en 2006 e 2007 botaba un saldo negativo de 90 000 e
99 000 millóns de euros, respectivamente, que en 2013 quedou en pouco menos de
16 000 millóns de euros segundo os nosos cálculos (realizados con base en datos
estatísticos do Banco de España, s. d.). A balanza por conta corrente en 2006 e 2007
presentaba un déficit de 88 000 e de algo máis de 105 000 millóns de euros,
respectivamente, para chegar a máis de 11 500 millóns de euros en 2012 e a un
superávit de algo máis de 7000 millóns de euros en 2013.

Por último, o déficit da balanza de rendas caeu practicamente á metade segundo os
nosos cálculos (como xa se dixo, con base en datos estatísticos proporcionados polo
Banco de España, s. d.): de 30 000 e 35 500 millóns de euros en 2007 e 2008,
respectivamente, a 16 000 millóns de euros en 2013. Isto debeuse, sobre todo, a que
as remesas enviadas polos españois desde o estranxeiro se equilibraron coas que os
inmigrantes mandan aos seus países de orixe. o recorte do déficit comercial, porén,
perdeu intensidade na segunda metade do ano e isto fixo que o saldo positivo por
conta corrente acumulado en 2013 (0,7% do PIB) quedase lonxe do que prognosticaba
o Goberno (do 1,7% do PIB), ou mesmo do que anticipaba a Comisión Europea (1,1%
do PIB)4

5.4. O endebedamento externo

A débeda externa é a suma das débedas que ten un país con entidades estranxeiras.
Componse de débeda pública (a contraída polo estado) e débeda privada (a contraída
polos particulares).
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5.4.1. Evolución da débeda pública en España5

o peche do ano 2013 mostra como a débeda pública española bateu unha nova marca,
ao atinxir os 961 555 millóns de euros, o que representa o 93,7% do PIB. Son 76 891
millóns de euros máis que no ano 2012, cando supuña un 86% do PIB. A débeda
aumentou a un ritmo de 210 millóns de euros diarios. A economía española segue
deste xeito no maior nivel de endebedamento do último século, porque, segundo a
serie actualizada do FMI, a principios do século XX chegou a tocar o 123% do PIB
(Mars, 2014). En 2007 o peso da débeda pública española a respecto do PIB situábase
no 36% (practicamente a metade do cociente europeo), mais 2013, como dicimos
finalizou cun 93,7% fronte a unha media europea do 92,2%. Mentres o pasivo público
do conxunto da Zona Euro logrou reducirse por primeira vez desde 2007, España
protagonizou o terceiro maior incremento interanual, só por detrás de Chipre e Grecia.
Entre 2012 e 2013, a débeda aumentou en 23,2 puntos do PIB, o que ocasionou un
pagamento de intereses de 38 000 millóns de euros con cargo aos orzamentos de
2013. os cálculos para 2014 son de 36 000 millóns de euros.

o plan de estabilidade do Goberno prevía que a débeda tocase teito en 2016, ao fío
do 100% do PIB (99,8%), e a partir de aí empezase a baixar, mais nos orzamentos para
2014 admitiu que en 2015 superaría por primeira vez o limiar do 100% do PIB. A
previsión de 100% en 2015 coincide co último informe do servizo de estudos do
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, BBVA Research (2014), que advertiu que «aínda
queda un amplo camiño de control do saldo público se se quere reconducir a débeda
por debaixo do límite do 60%. Para iso, requírese non só comezar a rexistrar
superávits primarios nas contas públicas, senón que é necesario que o crecemento
nominal da economía sexa superior ao tipo de interese implícito da débeda pública».
Entre 1998 e 2007 cumpriuse esta condición e a débeda pública reduciuse en máis de
27 puntos porcentuais do PIB grazas a un crecemento económico do 7,5% do PIB
nominal en media anual, que «compensou o pagamento de intereses da débeda (con
tipo implícito medio anual do 5,3%)» (BBVA Research, 2014). Este escenario parece
que é difícil que poida volver producirse antes de 2016.

5.4.2. A débeda privada

o endebedamento co exterior acompañou o crecemento económico español cando o
crédito masivo e barato alentou a unha burbulla inmobiliaria e de consumo. Porén, na
Gran Recesión, a débeda externa converteuse no principal foco de inquedanza para
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os mercados, non tanto polo nivel acadado como pola rapidez con que aumentou, e,
sobre todo, polas escasas perspectivas de crecemento económico. un dos obxectivos
dos recortes e reformas do últimos tres anos foi, de feito, amortecer ese desequilibrio,
ante as crecentes dificultades para financiar o que se debe. 

No ano 2013 a balanza por conta corrente pechou cun saldo positivo de 7130 millóns
de euros (un 0,7 % do PIB), en tanto a débeda externa terminou no nivel máis baixo
desde o comezo da crise. Agora ben, se no superávit pesa tanto o avance das
exportacións como a redución das importacións, derivada dun consumo moi débil, o
recorte da débeda externa débese ao desapancamento dos bancos, con evidentes
consecuencias negativas no crédito ás empresas e familias. o sector financeiro
concentra máis da metade dos pasivos exteriores esixibles (descontado o investimento
directo), cando é aquí onde o axuste se acelerou. A débeda externa directa dos bancos
descendeu en algo máis de 60 000 millóns entre setembro de 2012 (525 154 millóns
de euros) e setembro de 2013 (464 312 millóns de euros). A isto hai que sumar un
recorte aínda máis significativo da posición debedora co Banco Central Europeo
(BCE) que se vehicula a través do Banco de España. o recorte da débeda externa
bancaria compensa o aumento da débeda do sector público, camiño de 100% do PIB.

6. Conclusións

1) A desvalorización interna levada a cabo en España obedece á necesidade de lle
poñer fin á progresiva perda de competitividade da economía española no ámbito
internacional. A devandita perda de competitividade foi consecuencia da crecente
fenda na evolución dos custos laborais unitarios entre España e os países da Zona
Euro, cuxas consecuencias se reflicten na continua deterioración da balanza por conta
corrente desde a adopción do euro até o ano 2008 e, xa que logo, nunhas crecentes
necesidades de financiamento externo.

2) As medidas adoptadas para mellorar a competitividade recaeron no factor traballo.
Pola contra, apenas se tratou de fomentar a competencia empresarial, tal como
demostra o feito de que as marxes de beneficios empresariais aumentasen desde o
inicio da crise.

3) A redución dos custos laborais unitarios produciuse tanto pola minoración dos
custos do traballo como polo incremento da produtividade aparente do traballo; no
entanto, trátase dun incremento pasivo: aumenta a produtividade non pola mellora
nos procesos de produción de bens e servizos, senón pola destrución do emprego
favorecida pola diminución dos custos de despedimento.
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4) A destrución de postos de traballo e a contención salarial comportaron que, desde
o inicio da crise, o peso das rendas salariais respecto dos excedentes brutos de
explotación fose reducíndose até alcanzar unha fenda de dous puntos porcentuais a
favor destes últimos.

5) A combinación de medidas de desvalorización interna e de recortes fiscais, así
como a forte redución do emprego, conduciu a un importante incremento da
desigualdade na distribución da renda nacional, até o punto de que España é o país
da uE en que máis aumentou a desigualdade desde o comezo da crise. 

6) A desvalorización interna permitiu gañar competitividade á economía española,
así como reducir o déficit comercial desde o inicio da crise até a sexta parte. Este
feito favoreceu a aparición en 2013, por primeira vez desde a incorporación á Zona
Euro, dun superávit por conta corrente do 0,7% do PIB.

Referencias bibliográficas

BANCo DE ESPAñA (2014) [en liña] Boletín Económico 02/2014. Dispoñible no enderezo web
<http://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/Boleti
nEconomico/14/Feb/Fich/be1402.pdf>.

BANCo DE ESPAñA (2013) [en liña] Boletín Económico 12/2013. Dispoñible no enderezo web
<http://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/Boleti
nEconomico/13/Dic/Fich/be1312.pdf>.

BANCo DE ESPAñA (s. d.) Estadísticas del Boletín Estadístico. Estadísticas españolas.
Dispoñible no enderezo web <http://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/bolest.html>.

BANCo DE ESPAñA (s. d.) Estadísticas del Boletín Estadístico. Estadísticas de la unión
Económica y Monetaria. Dispoñible no enderezo web <http://www.bde.es/webbde/es/
estadis/infoest/bolest.html>.

BBVA RESEARCH (2014) [en liña] Situación España. Análisis económico. Primer trimestre
de 2014. Dispoñible no enderezo web <http://www.bbvaresearch.com/KETD/
fbin/mult/1402_Situacion_Espana_tcm346-423173.pdf?ts=1242014>.

BENToLILA, S; CAHuC, P; DoLADo J. J. e LE BARBANCHoN, T. (2012) «Two-Tier Labor Markets
in the Great Recession: France vs. Spain» The Economic Journal 122, pp. F155-F187. 

BEVERIDGE, W. H. (1944) Full employment in a free society. Londres, Allen & unwin.

o AuMENTo DAS DESIGuALDADES E o EMPoBRECEMENTo DoS 
TRABALLADoRES CoMo EFECToS DA REFoRMA Do MERCADo DE TRABALLo EN ESPAñA

327

ANUARIO DA FACULTADE DE CIENCIAS DO TRABALLO 5, 2014, PP.  303-329



BLANCHARD, o. (2006) Macroeconomía. Madrid, Prentice Hall.

DoLADo, J. e FLoRENTINo F. (2012) [en liña] «El aumento desenfrenado del paro: ¿cíclico o
estructural?». Dispoñible no enderezo web <http://www.fedeablogs.net/economia/?p=17563>.

FMI (FoNDo MoNETARIo INTERNACIoNAL) (2014) Perspectivas de la economía mundial al
día. Actualización de las proyecciones centrales. Washington D. C., Fondo Monetario
Internacional. Dispoñible no enderezo web <http://www.imf.org/external/spanish/pubs/
ft/weo/2013/01/pdf/texts.pdf>.

FMI (FoNDo MoNETARIo INTERNACIoNAL) (2013) Perspectivas de la economía mundial. Abril
de 2013. Esperanzas, realidades, riesgos. Washington D. C., Fondo Monetario Internacional.
Dispoñible no enderezo web <http://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/weo/2013/01/
pdf/texts.pdf>.

GARCÍA CEBRo, J. A. (2012). Apuntamentos de clase: Macroeconomía. Departamento de
Análise Económica e Administración de Empresas. Facultade de Economía e Empresa da
universidade da Coruña.

GHAyAD, R. e DICKENS, W. (2012) «What Can We Learn by Disaggregating the
unemployment-Vacancy Relationship?» Public Policy Briefs 12-3.

GóMEZ, M. V. (2014) «La devaluación salarial hace horas extraordinarias» El País 8 de
febreiro de 2014. Dispoñible no enderezo web
<http://economia.elpais.com/economia/2014/02/08/actualidad/1391877763_743539.html>. 

INSTITuTo NACIoNAL DE ESTATÍSTICA (2014) [en liña] Encuesta de población activa. Dispoñible
no enderezo web <http://www.ine.es/prensa/epa_prensa.htm>.

MINISTERIo DE TRABALLo E ASuNToS SoCIAIS (2007) [en liña] Encuesta de coyuntura laboral
(ECL). Dispoñible no enderezo web<http://www.empleo.gob.es/estadisticas/ecl/welcome.htm>.

MARS, A. (2014) «La deuda acaba 2013 en el 94% del PIB» El País 17 de febreiro de 2014.
Dispoñible no enderezo web <http://economia.elpais.com/economia/2014/02/17/actualidad/
1392627220_817904.html)>.

NuñEZ, F. e uSABIAGA, C. (2007) La curva de Beveridge y la función de emparejamiento:
Revisión de sus fundamentos teóricos y de la literatura empírica, con especial énfasis en el
caso español. Sevilla, Fundación Centro de Estudos Andaluces.

PéREZ GARCÍA, F. (dir.) (2013) Informe Fundación BBVA-Ivie 2013. Crecimiento y
competitividad. los retos de la recuperación. Bilbao, Fundación BBVA.

XoSé PICAToSTE 328

ANUARIO DA FACULTADE DE CIENCIAS DO TRABALLO 5, 2014, PP.  303-329



PICAToSTE, X. (2014) La devaluación interna en el contexto de la actual crisis de la economía
española. Traballo de fin de grao presentado para a obtención do título de graduado en
Economía o 26 de xuño de 2014 na universidade da Coruña.

Normativa citada

Real decreto lei 3/2012, do 10 de febreiro, de medidas urxentes para a reforma do mercado
laboral. BoE n.º 36, do 11 de febreiro de 2012.

o AuMENTo DAS DESIGuALDADES E o EMPoBRECEMENTo DoS 
TRABALLADoRES CoMo EFECToS DA REFoRMA Do MERCADo DE TRABALLo EN ESPAñA

329

ANUARIO DA FACULTADE DE CIENCIAS DO TRABALLO 5, 2014, PP.  303-329





ANUARIO DA FACULTADE DE CIENCIAS DO TRABALLO 5, 2014, PP.  331-356

Consecuencias da reforma da negociación colectiva

Consequences of the Reform of the Collective Agreement

ADELA REIG BOTELLA
Profesora do Departamento de Psicoloxía, Facultade de Ciencias do Traballo,

da Universidade da Coruña (UDC) (campus de Ferrol)
<adela.reig@udc.es>

JAIME LÓPEZ GOLPE
Graduado en Relacións Laborais e Recursos Humanos pola Universidade da Coruña (UDC)

<jaime.lopez.golpe@gmail.com>

Recibido: 02/05/2014
Aceptado: 12/05/2014



Resumo

Neste artigo estudamos a negociación colectiva en España antes e despois do Real decreto lei
3/2012, do 10 de febreiro, de medidas urxentes para a reforma do mercado laboral, co obxecto
de revelarmos os cambios substanciais e as consecuencias que tal reforma supuxo neste
campo.

unha estrutura de negociación axeitada é fundamental para o correcto funcionamento de
calquera sistema de relacións laborais, e require unha boa articulación entre diferentes ámbitos
de negociación Son moitos os factores que inflúen para que exista esta estrutura adecuada e
se dea unha concorrencia articulada de convenio, mais o certo é que as normas legais non
favorecen que se chegue a esa estrutura razoable, cando menos na forma en que foron
interpretadas pola xurisprudencia.

Palabras chave: negociación colectiva, relaciones laborais, marco xurídico, lexitimación.

Abstract

This article deals with collective bargaining in Spain. There will be a comparative analysis
before and after the RDL 3/2012, thus analyzing the substantial changes and the consequences
that this reform means in the field of collective bargaining.

An appropriate structure of trading is crucial for proper functioning of a system of labour
relations, and requires proper articulation between different areas of negotiation. There are
many factors that influence so that there is a proper structure and competition articulated
agreement, but the fact is that the legal rules do not favour they reach that reasonable
structure, at least in the way they have been interpreted in the field of law.

Keywords: Collective agreement, Labour relations, Legal framework, Legitimacy.
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1. Introdución

Neste artigo realizarase unha análise comparativa da negociación colectiva antes e
despois da promulgación do Real decreto lei 3/2012, do 10 de febreiro, de medidas
urxentes para a reforma do mercado laboral (en diante RDL 3/2012), para así
revelarmos os cambios substanciais e as consecuencias que a devandita reforma
comportou neste campo.

A negociación colectiva é a esencia das relacións laborais e o maior paraugas de
cobertura colectiva das condicións de traballo dos traballadores en España fronte á
tendencia á individualización das relacións laborais. o convenio colectivo, pola súa
vez, é a expresión da regulación colectiva de dereitos e un dos camiños básicos para
ampliar e mellorar as condicións de traballo e a calidade de vida; e, tamén, un
instrumento de regulación da flexibilidade e solución á diversidade, adecuación
concreta de normas xerais e resposta ás demandas ou os intereses de diferentes
colectivos e actores que interveñen na negociación colectiva.

En definitiva, podemos dicir que a negociación colectiva é a expresión da democracia
na empresa. Como tal expresión democrática, non existía durante o franquismo, época
en que o Goberno determinaba todos os aspectos das relacións laborais nos diversos
sectores produtivos mediante as chamadas «ordenanzas laborais». Cando se creou o
Sindicato Vertical púxose en marcha algo semellante, mais, por definición, sen
sindicatos libres nin representantes libremente elixidos, non podía existir unha
negociación colectiva tal como hoxe a coñecemos.

A negociación colectiva recibe carta de natureza na Constitución do Reino de España
de 1978 (en diante CE), cuxo art. 7 recoñece aos sindicatos e ás asociacións
empresariais a capacidade de defenderen e promoveren os intereses económicos e
sociais dos traballadores; mentres o art. 28 consagra dous importantísimos dereitos:
o de afiliarse a vontade aos sindicatos e o dereito de folga; e, finalmente, o art. 37
afirma que a lei garantirá o dereito á negociación colectiva entre os representantes dos
traballadores e dos empresarios, así como a forza vinculante dos convenios colectivos.

A súa regulación nace coa Lei 8/1980, do 10 de marzo, do Estatuto dos traballadores
–arestora Real decreto lexislativo1/1995, do 24 de marzo, polo que aproba o texto
refundido da Lei do Estatuto dos traballadores–, con que se pasou do
intervencionismo gobernamental a un sistema democrático baseado na autonomía
das partes negociadoras (Bentolila e Jimeno, 2002). Desenvolveuse así o mandato
constitucional con toda unha serie de disposicións reguladoras da negociación ben
entre as organizacións empresariais e os sindicatos, ben entre os empresarios e os
representantes dos traballadores (Martínez, 2011).
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o devandito desenvolvemento só afecta en principio ás empresas privadas e públicas
e aos seus traballadores que non teñan a condición de funcionarios públicos; estes
non terán recoñecido o dereito á negociación colectiva até o ano 2007 –en que se
aproba a Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto básico do empregado público–, aínda
que este dereito está sometido aos intereses xerais, que poden deixar sen efecto os
acordos previamente asinados.

2. Marco xurídico da negociación colectiva

Como dixemos, a CE deu forza xurídica á negociación colectiva no art. 37, en que se
establece que a lei garantirá o dereito á negociación colectiva laboral entre os
representantes dos traballadores e dos empresarios, así como a forza vinculante dos
convenios colectivos (Sala Franco, 2011). o Estatuto dos traballadores (en diante
ET), pola súa parte, marca o inicio do sistema moderno de relacións laborais en
España, ao dar corpo ao dereito dos traballadores á negociación colectiva no seu título
III, arts. 82 a 92, ambos incluídos.

Cabe mencionarmos ao respecto que os piares básicos do ET canto á negociación
colectiva son tres: o establecemento de criterios sobre a lexitimidade para negociar;
a eficacia xeral automática dos convenios de ámbito superior á empresa; e, por último,
a ultraactividade dos convenios colectivos (Bentolila e Jimeno, 2002). As partes
negociadoras son libres para determinaren a unidade de negociación e os ámbitos de
aplicación funcional (intersectorial, sectorial, subsectorial, grupo de empresas,
empresa ou de centro de traballo), territorial (estatal, interprovincial, autonómico,
provincial, comarcal ou local) e persoal (colectivos ou grupos de traballadores) dun
convenio colectivo (art. 83.1 do ET) (Sala Franco, 2011).

Así e todo, o marco xurídico da negociación colectiva veu dotándose dunha serie de
normas froito da xurisprudencia acumulada sobre este tema e das distintas reformas
laborais, como a aplicada co Real decreto lei 7/2011, do 10 de xuño, de medidas
urxentes para a reforma da negociación colectiva. Esta reforma inscríbese no
conxunto dunha serie de modificacións legais no ámbito laboral que pretenderon dar
resposta á crise económica e financeira desatada a principios do ano 2008, e que
afectou con particular virulencia á economía e ao mercado de traballo españois. Así,
xorde como resultado do fracaso da negociación bipartita prevista na Lei 35/2010, do
17 de setembro, de medidas urxentes para a reforma do mercado de traballo (Pérez
de los Cobos, 2012), e o RDL 3/2012, última reforma realizada neste ámbito.

ADELA REIG BoTELLA E JAIME LóPEZ GoLPE334

ANUARIO DA FACULTADE DE CIENCIAS DO TRABALLO 5, 2014, PP.  331-356



2.1. As partes negociadoras e a lexislación en materia de negociación colectiva

2.1.1. As partes negociadoras

As partes negociadoras dos convenios colectivos supraempresariais son as seguintes: 

a) Do lado dos traballadores

os sindicatos máis representativos no Estado ou na comunidade autónoma e as
organización sindicais afiliadas, alén dos sindicatos distintos dos anteriores que
conten cun mínimo do 10% dos membros do comité de empresa ou delegados de
persoal no ámbito xeográfico e funcional a que se referir o convenio (art. 87.2 do
ET), sen que poida negociar unha coalición de sindicatos minoritarios, isto é, con
menos do 10% de representatividade. Deben computarse unicamente aqueles
representantes electos procedentes das súas propias candidaturas sindicais e non
aqueles outros que se afilien ou pasen a integrarse no sindicato unha vez realizado o
proceso electoral1.

b) Do lado dos empresarios

As asociacións empresariais acollidas á Lei 19/1977, do 1 de abril, sobre regulación
do dereito de asociación sindical2, que conten como mínimo co 10% dos empresarios,
no sentido do art. 1.2 do ET, do ámbito xeográfico e funcional do convenio, sempre
que deren ocupación a igual porcentaxe dos traballadores afectados (art. 87.3 c do
ET); e, así mesmo, aquelas asociacións empresariais que no devandito ámbito deren
ocupación ao 15% dos traballadores afectados3, sen que poidan negociar as coalicións
de asociacións empresariais minoritarias –con menos do 10% de representatividade–
nin as asociacións empresariais que incluíren empresarios e traballadores autónomos.

Nos sectores en que non existan asociacións empresariais coa suficiente
representatividade, estarán lexitimadas para negociaren os convenios colectivos
sectoriais, no Estado, as asociacións empresariais que conten co 10% ou máis das
empresas ou traballadores no ámbito estatal; e, na comunidade autónoma, as
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asociacións empresariais da comunidade autónoma que conten nesta cun mínimo do
15% das empresas ou traballadores.

c) Nos convenios colectivos de ámbito estatal, alén dos actores anteriores, poderán
negociar tamén os sindicatos e as asociacións empresariais da comunidade autónoma
que, sen estar integrados en federacións ou confederacións estatais, conten no
correspondente ámbito autonómico cun 15% dos membros dos comités de empresa
ou delegados de persoal e un mínimo de 1500 representantes, ou co 15% dos
empresarios e traballadores, respectivamente, no ámbito funcional a que se referir o
convenio (art. 87.4 do ET) (Alfonso Mellado, 2011).

3. Lexitimación para negociar

A ordenación das formas de representación dos traballadores –e, xa que logo, das
regras de lexitimación para negociar– establecidas polo ET de 1980 reflectiron a
realidade económica do momento, ao se optar por un modelo descentralizado que
tomaba como eixe o centro de traballo. A razón era garantir a participación dos
traballadores nas decisións das unidades de traballo. Trinta anos despois, atendendo
á nova problemática, podemos dicir que esta regulación presenta importantes
deficiencias que precisan dunha reflexión para articular propostas de reforma.

Así, coidamos que a futura reforma da negociación colectiva debería centrarse no
ámbito da empresa, que é onde xorde a maioría dos problemas, pois a
descentralización produce importantes desaxustes na acción de representación 
–mesmo chega a producir nalgúns casos baleiros de representantes–, en particular no
tocante ás pequenas e medianas empresas. os datos confirman estas ideas: segundo
as estatísticas de 2010, por exemplo, o 87% dos centros de traballo teñen menos de
dez traballadores (Muñoz, 2011). No entanto, tamén na negociación colectiva
supraempresarial se aprecian aspectos mellorables. o lexislador debería contemplar
a diversidade dos ámbitos de negociación que se dan na empresa e fóra dela.

3.1. Lexitimación das asociacións empresariais

A negociación colectiva ten unha importancia esencial para as estruturas de
representación patronal, pois moitas asociacións empresariais teñen a súa razón de ser
no interese de negociaren e administraren un convenio colectivo estatutario (Esteve,
2006). Porén, na práctica, a representatividade das asociacións empresariais continúa
a ser problemática, polas dificultades da súa acreditación e a inexistencia dun
organismo de control. A representatividade empresarial carece dun mecanismo fiable
e obxectivo de medición (Lujan, 1998), a diferenza do que sucede coa sindical, xa que
nin teñen lugar eleccións de representantes nin existe un arquivo público capaz de
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ofrecer datos fiables e obxectivos sobre a representatividade dunha determinada
asociación empresarial.

A disposición adicional sexta do ET fixa os topes mínimos de representatividade das
asociacións empresariais, ora ben, non sinala os medios para cuantificar tal
representatividade. De aí que se articule ao respecto unha serie de presuncións que
permiten dar estabilidade ao proceso negociador e ao froito deste, o convenio, que é
preciso desvirtuar se se quere acreditar a falta de representatividade daquelas. En
particular, a Sala do Social da Audiencia Nacional vén admitindo dúas vías
fundamentais de acreditación da representatividade que fan xurdir estas presuncións:
por unha parte, enténdese que teñen representatividade as asociacións patronais a que
os seus interlocutores sociais llela recoñecen; e, pola outra, tamén se estima que,
cando o convenio supera o control de legalidade a que o somete a Administración, ten
unha presunción de validez.

En definitiva, a representación patronal goza de presunción iuris tantum de legalidade,
o que determina que se inverta a carga da proba e se obrigue a probar a falta de
representatividade a quen a alega. os tribunais acoden á técnica de presumiren que
quen participa na negociación e conclusión dun convenio ten representación abonda,
de maneira que se alguén desexa impugnar a súa legalidade han soportar a carga de
probar tanto a súa propia condición representativa como a falta de representatividade
da outra parte, tal e como sinala o Tribunal Supremo5.

A Sentenza do Tribunal Supremo do 4 de novembro de 2010, rec. 132/2009, volve
situar o punto de mira sobre esta cuestión, nun suposto de feito que reflicte as
dificultades mencionadas. o caso trata da negociación dun convenio colectivo no
sector do transporte por parte dunha asociación empresarial que non acredita a súa
representatividade en ningún momento, mais que é recoñecida como interlocutora
social pola outra parte. outra asociación empresarial que se considera lexitimada para
negociar este convenio igual que a que asina impúgnao. A asociación impugnante só
acredita o número de empresas afiliadas que require o ET, mais non o número de
traballadores empregados. A propia sentenza afirma que se trata dun sector
caracterizado pola súa atomización, é dicir, composto dun gran número de empresas
cun reducido número de traballadores; non obstante, como non se acredita que a
asociación asinante non é representativa nin tampouco quen impugna cumpre a proba
dos dous requisitos que esixe a norma, o Tribunal Supremo conclúe a validez do
convenio colectivo asinado.
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Tendo en conta o anterior, parece necesario revisar o sistema actual de acreditación
da representatividade empresarial para negociar. Nesta dirección, proponse a creación
dun rexistro que controle e acredite a representatividade das asociacións empresariais.
o engarzamento lexislativo para a creación deste rexistro acharíase no disposto no
artigo 1.2 da Lei orgánica 11/1985, do 2 de agosto, de liberdade sindical (Muñoz,
2011).

3.2. Lexitimación dos grupos de empresas

Existen determinados casos que non foron previstos especificamente pola lexislación
e ante os cales, polo baleiro normativo, a xurisprudencia tivo que desenvolver
solucións especiais, tanto no ámbito empresarial como no supraempresarial. Así
ocorreu cos grupos de empresas, en que non negocia un/ha único/a empresario/a como
persoa física ou xurídica, senón un conxunto empresarial que, malia dotado dunha
certa conexión e homoxeneidade no ámbito laboral, segue formalmente a estar
constituído por centros de imputación xurídica distintos. Falamos da necesidade de
coordinar tres niveis diferentes –centro de traballo, empresa e grupo–, cando ademais
pode acontecer que as empresas pertenzan a sectores de actividade distintos ou que
haxa un constante fluxo de entrada e saída de empresas do grupo (Sempere e Areta,
2004). Tal conexión ou homoxeneidade á hora de negociar determinará o criterio de
lexitimación que cumprirá seguir, como decontado veremos.

o ET nada dispón no tocante ás regras de constitución da mesa negociadora do
convenio dun grupo de empresas. Ante esta lagoa legal, os tribunais veñen aplicando
o denominado «criterio mixto» ou cruzado, que consiste en aplicar as regras propias
do convenio de empresa para a representación empresarial e as dos convenios de
ámbito supraempresarial para a representación dos traballadores. Desta maneira, do
lado da empresa a negociación do convenio colectivo correspondería ao propio grupo
e aos seus órganos de dirección, pois carecería de lóxica conferir a lexitimación ás
asociacións empresariais cando o grupo empresarial pode estar presente por si mesmo
e obedece ademais a unha dirección común. E do lado dos traballadores, ante a
dificultade de levar a efecto unha negociación colectiva a través da representación
unitaria dado que non hai órganos de representación para todo o conxunto, os tribunais
admiten a posibilidade de os negociadores seren os sindicatos máis representativos no
ámbito do grupo de empresas6 (Muñoz, 2011).

A lexitimación dos grupos de empresas incluíuse no RDL 3/2012, en que se lles
atribuíron tamén as mesmas regras que aos convenios sectoriais.
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3.3. Lexitimación de redes de empresas

Nos últimos anos xurdiron outras unidades de negociación que non teñen unha
resposta xurídica no ET, isto é, téñense formulado en ocasións outros posibles ámbitos
de negociación colectiva que, sendo superiores á empresa, non responden á noción
clásica do sector de actividade. Falamos en concreto das redes de empresas, que
adoitan definirse como unha modalidade de coordinación empresarial estable de
medios instrumentais con repercusión laboral para o impulso dos obxectivos propios
de cada empresa membro. A diferenza cos grupos de empresas semella atoparse en
que os intereses individuais de cada unha das empresas non se subordinan ao interese
xeral da rede.

As redes de empresas responden a padróns moi variados, e, xa que logo, variadas
poden ser as problemáticas a respecto da negociación colectiva:

a) En primeiro lugar, cabe tratarmos os problemas de coordinación de empresas en
posición de igualdade que pertenzan á mesma ou distinta actividade. Para estes
supostos, vénse considerando de aplicación o criterio mixto ou cruzado –todas as
empresas participan na representación–, igual que para os grupos de empresas. A
Sentenza do Tribunal Supremo do 20 de outubro de 1997, RX 1997/8083, validou esta
nova unidade de negociación.

b) En segundo lugar, as unións temporais de empresas (uTE), que na práctica non
presentan unha especial litixiosidade e onde as regras de lexitimación que se aplican
son as previstas para os convenios colectivos de empresa.

c) En terceiro lugar, as contratas e subcontratas, que foron obxecto de análise por
algunha decisión xudicial illada. Como exemplo pode traerse a colación o caso do
Complexo Repsol yPF-Puertollano, en que as empresas contratistas e subcontratistas
de Repsol IyP, pertencentes a diferentes sectores de actividade
–construción, metal, limpeza etc.–, negociaron un convenio. A STSX de Castela-A
Mancha do 27 de outubro de 2005, rec. 944/2005, confirmou malia a súa novidade a
legalidade da unidade de negociación e o convenio colectivo resultante.

d) Finalmente, en relación coas redes de empresas podería aplicarse a regra cruzada
de lexitimación, de xeito que, no que atangue á parte empresarial, se constituiría unha
comisión formada polas empresas da rede, cuxa representación se mediría polo
número de traballadores que empregasen (Muñoz, 2011).
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A lexitimación dos grupos de empresas incluíuse no RDL 3/2012, en que se lles
atribuíron tamén as mesmas regras que aos convenios sectoriais.

4. Estrutura e articulación da negociación colectiva

A estrutura da negociación colectiva reflicte a realidade dun sistema de negociación
canto aos ámbitos en que se negocia e as relacións que se establecen entre eles. Así,
podemos falar dunha estrutura centralizada cando a negociación predominante é a de
ámbito sectorial estatal ou amplo, e esa negociación desempeña un papel organizador
esencial, de xeito que se reserva certas materias para seren negociadas nese ámbito e
se remite aos restantes outras dirixidas polo xeral a complementar, concretar e, se for
o caso, desenvolver o negociado no ámbito amplo7.

Pola contra, aludiremos a unha negociación descentralizada nestes casos: cando a
negociación ten lugar de forma maioritaria en ámbitos concretos inferiores ao amplo;
ou ben cando o convenio de ámbito amplo –as máis das veces sectorial estatal– non
estableza unha relación de exclusión cos restantes ámbitos, sendo, entón,
perfectamente posible unha negociación inferior contraria ao pactado no ámbito
estatal, o que de feito acontece en ocasións.

o normal, con todo, é moverse nun terreo intermedio, isto é, que a negociación non
estea absolutamente centralizada nin tampouco absolutamente descentralizada. De
calquera xeito, a estrutura da negociación colectiva é importante. Nos sistemas máis
centralizados porque cómpre garantiren que as normas máis xerais que se establecen
no ámbito máis amplo poidan ser obxecto dun desenvolvemento e unha adaptación
axeitados a outros ámbitos máis específicos, co fin de conseguir así a súa efectiva
aplicación, da forma máis eficiente posible. Xa que logo, terán que articular ámbitos
de negociación inferiores, coordinados co superior, que cumpran esta función de
complemento e adaptación.

Nos sistemas máis descentralizados, a articulación é aínda máis necesaria. A
existencia de negociacións en ámbitos diferentes, xunto coa imposibilidade de que o
ámbito superior estableza relacións de exclusión que lle garantan o monopolio
negocial sobre bastantes materias, faina imprescindible para que as materias se
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negocien naqueles ámbitos en que for razoable. Tamén para evitar negociacións de
desvinculación que empeoren os dereitos dos traballadores –que moitas veces se
producen directamente para excluír a aplicación do convenio sectorial amplo– e, sobre
todo, outros fenómenos derivados, como negociacións na empresa que encerran
compoñentes de dúmping social, fenómenos de abstención negocial das asociacións
empresariais, insuficiencias de negociación que fomentan a individualización das
relacións laborais etc. Isto, en xeral, repercute na diminución do poder contractual do
sindicato e na redución da súa capacidade de goberno sobre as relacións laborais. 

unha adecuada estrutura de negociación é fundamental para un correcto
funcionamento dun sistema de relacións laborais, e require unha boa articulación
entre diferentes ámbitos de negociación (Alfonso Mellado, 2011).

4.1. Negociación descentralizada

Na negociación descentralizada encontrámonos, por un lado, un auténtico interese
dos axentes sociais e económicos, esencialmente dos sindicatos maioritarios, por
conseguiren unha estrutura razoable, cunha tendencia á centralización e, asemade,
con bos mecanismos de articulación que non excluirían as negociacións nos ámbitos
inferiores. E, polo outro, a realidade dunha negociación bastante descentralizada e
escasamente articulada, malia algúns logros reais dos sindicatos maioritarios.

Fronte a esa realidade, a liña de tendencia que debía seguirse aparece claramente
definida no Acordo interconfederal sobre negociación colectiva de 1997. Nel
propoñíase unha estrutura baseada nun convenio estatal de rama ao cal se reservaba
determinadas materias que –segundo se entendía– na súa maior parte debían esgotarse
nese ámbito. A opción por una estrutura baseada no convenio sectorial estatal
potenciábase mediante outros acordos (cobertura de baleiros, solución extraxudicial
de conflitos, formación etc.) e mantívose relativamente invariable nos restantes
acordos de negociación colectiva (Alfonso Mellado, 2011).

Esa é a alternativa que se sostén, tamén, no Acordo de criterios básicos para a reforma
da negociación colectiva asinado en 2011 por CC. oo., uXT, a Confederación
Española de organizacións Empresariais (CEoE) e a Confederación Española da
Pequena e Mediana Empresa (CEPyME)8, no cal se chama a negociación colectiva
sectorial –ou, de non a haber, a de ámbito autonómico– a estruturar a negociación en
cada sector. óptase así pola posibilidade de modelos diversos, mais sempre

CoNSECuENCIAS DA REFoRMA DA NEGoCIACIóN CoLECTIVA 341

ANUARIO DA FACULTADE DE CIENCIAS DO TRABALLO 5, 2014, PP.  331-356

8 Pode consultarse o documento no enderezo web <http://www.elpais.com/elpaismedia/ultimahora/media/
201101/28/espana/20110128elpepunac_1_Pes_PDF.pdf>.



organizados desde o convenio sectorial estatal ou autonómico. Mesmo a mención a
que este último actuará de non existir o estata, debe entenderse como unha remisión
á opción de cada sector, en que por parte sindical pesarán, sobre todo, razóns de
eficacia e oportunidade: xustificación razoable do ámbito, suxeitos lexitimados nel,
complexidade e dimensión do sector etc.

Pouco se avanzou desde aquel acordo de 1997 que pretendía reaccionar fronte á
regulación legal introducida en 1994 para modificar determinados artigos da Lei
8/1980, do 10 de marzo, do estatuto dos traballadores; do Real decreto lexislativo
521/1990, do 27 de abril, polo que se aproba o texto articulado da Lei de
procedemento laboral; e da Lei 8/1988, do 7 de abril, sobre infraccións e sancións na
orde social9, tanto en asumir nos ámbitos inferiores as opcións de negociación dos
acordos interprofesionais como en mellorar a estrutura negocial cun certo crecemento
do número de convenios estatais e da cobertura de novas realidades produtivas. De
feito, non sempre se puido evitar que algúns campos novos quedasen cubertos por
convenios de ámbito inferior, o que dificultou a penetración do convenio sectorial
estatal ou mesmo a súa negociación (Alfonso Mellado, 2011). No entanto, tamén
puido verse nalgúns convenios estatais unha preocupación por articular a negociación
establecendo listaxes de materias reservadas ao ámbito estatal, que son razoables en
moitos casos e que coinciden bastante co previsto no Acordo de 1997, mais que
legalmente se sosteñen con dificultade. A xurisprudencia entende que só as materias
expresamente citadas no art. 84 do ET poden reservarse para o ámbito superior, e esa
é unha listaxe bastante reducida. En xeral, a xurisprudencia entendeu que as regras do
art. 84 do ET, interpretadas ademais así, prevalecen sobre as posibilidades
articuladoras do art. 83 do ET10.

Nos sectores onde non hai ben un convenio estatal ou ben suficiente cobertura no
ámbito das comunidades autónomas, atopamos convenios provinciais, de empresa,
grupo de empresas, local-comarcal e intercomunidades autónomas. Normalmente
estes convenios non se articulan co convenio estatal, no caso de este existir. Algúns
mesmo son convenios que se negociaron antes da existencia dun convenio estatal,
cuxa vixencia subsiste unha vez negociado este, polo que aínda se dificulta máis a
articulación da negociación. é máis, en non poucos casos, a pretensión destes
convenios –declarada ou non– parece directamente a de excluír a aplicación do
convenio estatal.
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Todo isto xera unha negociación desarticulada, situación que se ve agravada en
diversos casos porque os ámbitos dos convenios non coinciden ou se detectan
convenios en aparencia obsoletos, o que fai dubidar de se están ou non vixentes, algo
que é máis frecuente do desexable nos convenios provinciais. Mesmo existen baleiros
de cobertura, con traballadores aos cales non se lles aplica convenio ningún, aínda
cando prestan servizos en actividades rexidas por un convenio estatal.

Canto á negociación provincial, é obvio que se corresponde en moitos casos cun
modelo desfasado: ten sentido que na Coruña e en Pontevedra, nunha mesma
actividade, existan, por exemplo, regras distintas sobre mobilidade, clasificación
profesional, duración das vacacións, horas extraordinarias, contratación etc.? é
posible que nalgún caso iso estea xustificado, mais en xeral parece pouco razoable,
sobre todo cando existe un convenio estatal que aborda estas cuestións. Estamos ante
unha realidade práctica, en moitos casos herdada de tempos pasados e mantida talvez
pola inercia, que dificulta considerablemente unha negociación articulada e que
impide unha centralización razoable –sen esaxerar– da nosa negociación colectiva. En
definitiva, ante unha realidade que cumpriría intentar modificar (Alfonso Mellado,
2011).

4.2. Dificultades para unha adecuada articulación

Son moitos os factores que inflúen para que exista unha estrutura adecuada e unha
concorrencia articulada de convenio, ora ben, o certo é que as normas legais non
favorecen que se chegue a esa estrutura razoable, cando menos na forma en que foron
interpretadas xurisprudencialmente. 

En primeiro lugar, habería que sinalar que o noso sistema de negociación opta pola
liberdade de determinación do ámbito negocial, matizada soamente por dous aspectos:
a lexitimación para negociar no devandito ámbito que se lles esixe aos suxeitos
negociadores, dun lado; e, do outro, unha certa razoabilidade do ámbito que permita
unha regulación homoxénea das condicións de traballo11. En segundo lugar, a
concorrencia de convenios está recollida en varios preceptos legais:

a) o art. 83.2 do ET permite que as organizacións sindicais e empresariais máis
representativas, de carácter estatal ou autonómico, regulen a estrutura da negociación
colectiva e as regras para resolver os conflitos de concorrencia.
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b) o artigo 84 do ET regula a concorrencia de convenios para permitila no ámbito
superior á empresa –malia a aparente prohibición inicial–, optando pola aplicación do
convenio supraempresarial concorrente de ámbito inferior salvo nunha listaxe de
materias pechada: período de proba; modalidades de contratación, excepto nos
aspectos de adaptación ao ámbito da empresa; grupos profesionais; réxime
disciplinario; normas mínimas en materia de seguridade e hixiene e mobilidade
xeográfica.

c) Existe unha serie de preceptos que permiten certas desvinculacións no ámbito da
empresa: canto aos salarios (artigos 82 e 85 do ET); e a modificación de certas
condicións pactadas en convenio: canto ao horario e a distribución de xornada, o
réxime de traballo en quendas, os sistemas de remuneración, os sistemas de traballo
e rendemento e as regras sobre certas mobilidades funcionais (art. 41 do ET).

Se se analizan estas regras obsérvase un curioso efecto absolutamente descentralizador
e desarticulador (Alfonso Mellado, 2011).

os convenios de ámbito superior, esencialmente o estatal e, de ser o caso, autonómico,
non poden bloquear as súas regulacións para impediren a concorrencia conflitiva
doutros convenios supraempresariais, agás na reducida listaxe de materias que se
indicaron. Neste sentido pode apreciarse, por exemplo, que a aplicación dos
convenios provinciais –agás nesas materias– é preferente á do convenio estatal ou
autonómico. Pola contra, os convenios de ámbito inferior quedan inmunes fronte á
concorrencia dos de ámbito superior, en virtude da prohibición de concorrencia
inicial; así, o convenio provincial non poderá verse afectado polo estatal, mais
tampouco o da empresa poderá verse afectado polo provincial, o autonómico ou o
estatal, ao estar establecido pola xurisprudencia que ese convenio de empresa anterior
subsiste sobre o estatal posterior12.

Isto provoca que algunhas empresas –sobre todo en actividades relativamente novas–
aproveiten os momentos en que a concorrencia é posible13 para promoveren un
convenio de empresa e conseguiren así un ámbito de aplicación asentado na liberdade
de elección de ámbitos que caracteriza o noso ordenamento, que quedará xa inmune
fronte ao pactado en ámbitos superiores. A desarticulación máis descentralizadora
queda promovida o máximo posible. A isto engádese, como se dixo, a posibilidade de
certas desvinculacións na empresa, como negociación concreta de relativa
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importancia, pois afectan, por exemplo, a toda a materia salarial (contía, 82 do ET; e
sistema de retribución, art. 41 do ET), ou a aspectos importantes da organización do
traballo (Alfonso Mellado, 2011).

5. Os salarios na negociación colectiva

Desde os Pactos da Moncloa subscritos o 25 de outubro de 1977 e vixentes desde
1978, o criterio básico para a negociación colectiva dos salarios é a inflación prevista
polo Goberno, en vez da inflación pasada, que era o criterio básico anterior. Este é
tamén o criterio utilizado polos acordos interconfederais de negociación colectiva
(ANC) vixentes entre 2002 e 2008. Segundo Pérez Infante (2011), o modelo salarial
completábase con outros dous elementos:

a) o primeiro, a posibilidade de que o crecemento salarial pactado superase a
previsión do Goberno, co límite do crecemento da produtividade por persoa ocupada,
de xeito que resultase unha diferenza negativa a favor dos traballadores (Morgado,
2010);

b) e o segundo, a posibilidade de se acordaren nos convenios colectivos cláusulas de
garantía, coa finalidade de evitar a perda do poder adquisitivo dos salarios cando a
inflación final superase a prevista, algo que ocorreu desde 1999 a 2007.

En cambio, en 2008 e 2009 a inflación final foi inferior á prevista, que desde o 2000
ten sido sempre o 2%, porcentaxe coincidente co obxectivo medio do Banco Central
Europeo para o conxunto da zona euro. Por último, en 2010 a inflación final volveu
recuperarse e superou o citado obxectivo de inflación do 2%.

En 2010 CC. oo. e uXT, da parte sindical, e a Confederación Española de
organizacións Empresariais (CEoE) e a Confederación Española da Pequena e
Mediana Empresa (CEPyME), da parte empresarial, asinaron o Acordo para o
emprego e a negociación colectiva 2010, 2011 e 2012 (en diante AENC 2010-2012),
cun modelo salarial diferente (Pérez Infante, 2011). Prescindindo da inflación prevista
polo Goberno e do incremento da produtividade das empresas, no AENC 2010-
-2012 establécense como referencias para os incrementos salariais pactados nos
convenios colectivos bandas salariais para cada ano: 1% para o 2010; entre o 1% e o
2% para o 2011; e entre o 1,5% e o 2,5% para o 2012. o novo acordo prevé tamén a
incorporación nos convenios dunha garantía salarial que, desaparecida a referencia á
inflación prevista, tome en consideración o incremento salarial pactado no convenio
colectivo e a inflación real en todo o período, cláusulas que poderán adecuarse
temporalmente en función do pactado en cada convenio.
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A respecto dos salarios pactados e a súa evolución, o cambio no criterio da inflación
pasada pola inflación prevista desde os Pactos da Moncloa provocou unha importante
moderación dos salarios pactados nos convenios colectivos (Pérez Infante, 2008), o
que fixo que o incremento dos salarios descendese desde o 25% en 1977 ao 2,2% en
2009 e 2010, segundo os datos da negociación colectiva deses dous anos.

6. A reforma da negociación colectiva do ano 2012

Convén lembrarmos que no ano 2001 o Goberno presidido por José María Aznar
intentou modificar a golpe de lei o sistema de negociación colectiva. Naquela altura,
a oposición frontal das organizacións sindicais e empresariais máis representativas do
país lograron neutralizar tal pretensión, o que culminou coa adopción do Acordo
interconfederal de negociación colectiva 2002, que recolocaba a negociación
colectiva no espazo que lle corresponde e do que non debe saír: o propio da autonomía
colectiva.

once anos despois, as cousas mudaron. o 25 de xaneiro de 2012, os interlocutores
sociais asinaron o II Acordo para o emprego e a negociación colectiva 2012, 2013 e
2014 (en diante AENC 2012-2014), e só uns días máis tarde, o 10 de febreiro, o actual
Goberno –con Mariano Rajoy á cabeza– deixouno sen efecto cunha reforma do
mercado laboral que se executa de forma inmediata mediante o RDL 3/201214, cuxa
dubidosa urxencia e necesidade se xustifica a partir de expectativas que o propio
Goberno nin sequera se atreve a concretar no medio ou longo prazo.

o RDL 3/2012 modifica as principais normas laborais15 e as súas institucións máis
importantes: modalidades contractuais, mobilidade funcional, modificacións
substanciais das condicións de traballo, traslados, despedimentos (causas,
indemnizacións, salarios de tramitación) e negociación colectiva (Martín, 2012). Por
tanto, podemos dicir que con esta reforma as institucións que sustentan o dereito do
traballo quedaron seriamente danadas. De feito, segundo Baylos (2012) moitos dos
seus preceptos vulneran directamente os convenios sobre liberdade sindical e
negociación colectiva que son parte dos principios fundamentais da organización
Internacional do Traballo (oIT) con vixencia universal, incluso naqueles países que

ADELA REIG BoTELLA E JAIME LóPEZ GoLPE346

ANUARIO DA FACULTADE DE CIENCIAS DO TRABALLO 5, 2014, PP.  331-356

14 os obxectivos principais desta norma son, entre outros, segundo Inda (2012), modernizar a negociación colectiva
para achegala ás necesidades específicas de empresas e traballadores; apoiar os autónomos e pemes, proporcionando
maior flexibilidade e capacidade de adaptación; e combater o absentismo laboral.
15 o ET; o Real decreto lexislativo 5/2000, do 4 de agosto, polo que se aproba o texto refundido da Lei sobre
infraccións e sancións na orde social; e a Lei 36/2011, do 10 de outubro, reguladora da xurisdición social.



non ratificaran os seus convenios n.º 8716 e 9817, e o moi importante Convenio n.º
15818.

Tamén podemos dicir que, no tocante á negociación colectiva, como consecuencia
dun desmesurado intervencionismo que, rompendo coa neutralidade que neste campo
debe acompañar a actuación estatal, choca frontalmente co acordado polos
interlocutores sociais no AENC 2012-2014.

Coa reforma de 2012, esa lei que segundo dita o art. 37.1 da CE debe garantir –e
promover– a negociación colectiva, e que non é outra que o ET, optou por arruinar a
eficacia da negociación colectiva sectorial –que, lembremos, dá cobertura á maioría
dos traballadores do país– no seu afán por ennobrecer a iniciativa empresarial. A
técnica empregada é dupla, «imposta» a través de instrumentos de flexibilidade
interna ordinaria e extraordinaria (Merino, 2012).

a) En efecto, a flexibilidade interna ordinaria víñase canalizando mediante un
complexo mecanismo de concorrencias e prioridades de aplicación entre convenios
que a reforma de 2012 resolve de xeito inelutable a favor do convenio colectivo de
empresa –tamén do de grupo de empresas e empresas en rede– en materias tan
esenciais como son a xornada (a súa distribución), o salario (a súa estrutura e valor)
ou a conciliación da vida laboral, familiar e persoal dos traballadores.

Esta prioridade do convenio de empresa sobre o sectorial, formúlase en termos
absolutos, sen posibilidade de que os acordos interprofesionais e os convenios e
acordos sectoriais de ámbito estatal ou autonómico, na ordenación que establezan da
negociación colectiva, poidan subtraer ao convenio de empresa algún ou algúns dos
contidos que lle fosen asignados con carácter preferente. Si poderán, en cambio,
ensanchar o catálogo de materias aptas para a súa negociación no ámbito da empresa.
Isto significa dotar a empresa de maior poder contractual na ordenación das
condicións de traballo, así como avalar situacións de desprotección xurídica naquelas
unidades produtivas onde os sindicatos están escasamente implantados ou teñen máis
dificultades para estalo: as pemes, isto é, máis do 95% das empresas do país.

o monopolio que o RDL 3/2012 lle confire á empresa, sen control por parte da
negociación sectorial, pode supoñer con certeza unha regulación á baixa e, xa que
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logo, a degradación das condicións de traballo de que gozan os traballadores en cada
empresa. A opción lexislativa descentraliza a negociación colectiva sen límites
temporais. o convenio de empresa é soberano nesta complexa armazón, sen lle
importar ao lexislador as circunstancias concretas de cada empresa, se está ou non en
situación de normalidade produtiva. o enaltecemento das empresas, xa
reiteradamente anunciado en 2011 polo Partido Popular no seu programa electoral,
imponse fronte á coherencia e racionalidade que defenden os actores sociais no AENC
2012-2014, partidarios dunha estrutura da negociación colectiva centralizada e
articulada, plenamente compatible coa implantación na empresa de mecanismos
negociados de flexibilidade interna ordinaria (Merino, 2012).

b) Así e todo, a reforma da negociación colectiva non conclúe aquí. A flexibilidade
interna ordinaria vén acompañada de instrumentos de flexibilidade interna
extraordinaria que, en aparencia deseñados para circunstancias excepcionais e
acoutados temporalmente, poñen nas mans das empresas a regulación da práctica
totalidade das condicións de traballo.

Así, prevese a posibilidade de que a empresa se desvincule do convenio colectivo en
vigor e regúlase o réxime de ultraactividade dos convenios colectivos (Sempere, 2012).
As empresas poden hoxe non aplicar o convenio sectorial nin o de empresa: abonda
con alegaren unha causa económica, técnica, organizativa ou produtiva, definidas en
termos tan laxos que na práctica suporán a descausalización da desvinculación. é máis,
a reforma de 2012 equipara as razóns que fundamentan a falta de aplicación do
convenio sectorial ou de empresa ás que xustifican o despedimento económico,
obxectivo ou colectivo –este último arestora sen autorización administrativa–, de
forma tal que a empresa poderá optar xa pola desvinculación –con regulación á baixa,
naturalmente–, xa pola extinción indemnizada dos contratos de traballo.

A falta de aplicación do convenio nas materias taxadas pola lei –entre outras, a
distribución do tempo de traballo e a súa cuantificación, a estrutura retributiva e os
importes salariais, a mobilidade funcional alén do grupo profesional ou as melloras
voluntarias da seguridade social– require en principio dun acordo entre os empresarios
e os representantes dos traballadores que, non o esquezamos, presupón a concorrencia
de causa; unha razón máis para soster a descausalización da desvinculación e a súa
operatividade non só en épocas de crise, senón tamén en períodos de normalidade
empresarial.

ora ben, sen acordo, deixar de aplicar o convenio tamén é factible, porque a empresa
dispón de novas ferramentas que lle ofrece o lexislador para desentenderse da
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negociación sectorial. En efecto, se as partes non se someteren aos procedementos de
solución de conflitos que prevé o ET, ou estes non solucionaren as discrepancias,
aínda queda aberta unha nova vía que, con seguridade, será a que máis interese á
posición empresarial: o recurso a unha arbitraxe obrigatoria canalizada a través da
Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos –ou órganos correspondentes
das comunidades autónomas–, un órgano tripartito en que a presenza da
Administración e a patronal, de certo, garantirá dous a un o éxito da decisión
empresarial (Merino, 2012).

Doutra banda, a ultraactividade do convenio, que lles garante aos traballadores a
cobertura convencional durante os procesos de negociación colectiva, tamén foi
sometida a limitacións coa reforma de 2012. Nesta ocasión, o RDL 3/2012,
renunciando a impoñer prazos de negociación, anuncia a extinción do convenio
transcorridos dous anos desde a súa denuncia sen que as partes subscribisen un novo
acordo. Con todo, esta é a regra xeral, e admite acordo en contrario, de forma tal que
a inclusión no convenio afectado dunha cláusula que expresamente declare a súa
ultraactividade abondará para evitar a desaparición deste transcorridos os dous anos
preceptivos. 

Nesta tesitura, estarán as empresas dispostas a incluíren a devandita cláusula ou será
esta unha nova batalla que os sindicatos deben afrontar? Porque se non se mantén a
ultraactividade, a partir dos dous anos que estipula a lei o convenio deixará de estar
en vigor e deberá aplicarse, se existir, o convenio negociado nunha unidade superior
–cal deles, se existe máis de un?–, posiblemente un convenio marco que actúe con
carácter de mínimo. No peor dos casos, se non hai ningún convenio aplicable de
ámbito superior, producirase un baleiro de regulación que afectará de maneira
inmediata aos dereitos dos traballadores involucrados. Nestas circunstancias, se non
apelamos a unha interpretación garantista do precepto legal que asegure a cobertura
colectiva até a entrada en vigor dun novo convenio, as condicións de traballo
quedarán sometidas aos mínimos legais ou, se non houber, á decisión empresarial.

Esta é a reforma da negociación colectiva que nos impuxo o Goberno e que tan pouco
ten a ver nin coa crise pola que atravesa o país nin cos instrumentos idóneos para saír
dela. Debemos reflexionar e preguntarnos se o executivo, na función que se arrogou
como lexislador de urxencia, se excedeu nas súas atribucións, se foi máis alá do que
o art. 37.1 da CE lle permite.

Acaso se respecta a autonomía colectiva dos negociadores cando se impón a empresa
como unidade preferente de regulación das condicións de traballo? Queda entón en
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papel mollado a previsión do art. 82 do ET, que expresamente declara que os
convenios colectivos terán o ámbito de aplicación que as partes acordaren? Pode a
representación dos traballadores negarse a negociar un convenio colectivo de empresa
que actúe á marxe da negociación colectiva sectorial, ao se alegar causa convencional
ou a necesidade dun acordo para concretar a unidade de negociación? é factible o
establecemento de mecanismos negociados sectorialmente que deren maiores
garantías aos traballadores afectados pola desvinculación na empresa? As
interrogantes son moitas, tamén as incertezas. Sexa como for, o certo é que nun
escenario tan adverso para a negociación colectiva urxe deseñar estratexias orientadas
a garantiren unha maior presenza do sindicato na empresa. Sen a intervención
sindical, a individualización das condicións laborais estará asegurada no curto prazo
(Merino, 2012).

No entanto, tamén é innegable que o RDL 3/2012, como fixeran a Lei 35/2010, do
17 de setembro, de medidas urxentes para a reforma do mercado de traballo, ou o
Real decreto lei 7/2011, do 10 de xuño, de medidas urxentes para a reforma da
negociación colectiva, moderniza e aborda cuestións de actualidade –ao tempo que
relevantes– para o sistema de relacións laborais. Ao eliminar cautelas, autorizacións,
prohibicións, garantías, automatismos ou xeneralizacións, aumenta a importancia do
asesoramento técnico para todos os implicados (Sempere, 2012).
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Anexo. Cadro comparativo da reforma da negociación colectiva e a lexislación vixente (ET)

Lexislación vixente (ET) Reforma do 11/02/2012
Capítulo III
Medidas para favorecer a flexibilidade interna nas
empresas como alternativa á destrución de
emprego
Negociación colectiva

Artigo 82. Concepto e eficacia
3. os convenios colectivos regulados por esta lei
obrigan a todos os empresarios e traballadores
incluídos dentro do seu ámbito de aplicación e
durante todo o tempo da súa vixencia.

Artigo 14. Negociación colectiva
Artigo 82. Concepto e eficacia
3. os convenios colectivos regulados por esta lei
obrigan a todos os empresarios e traballadores
incluídos dentro do seu ámbito de aplicación e
durante todo o tempo da súa vixencia.

Sen prexuízo do anterior, por acordo entre a
empresa e os representantes dos traballadores
lexitimados para negociar un convenio colectivo
conforme ao previsto no artigo 87.1, poderase
proceder, logo do desenvolvemento dun período
de consultas nos termos do artigo 41.4, a non
aplicar o réxime salarial previsto nos convenios
colectivos de ámbito superior á empresa, cando
esta teña unha diminución persistente do seu
nivel de ingresos ou a súa situación e
perspectivas económicas puidesen verse
afectadas negativamente como consecuencia de
tal aplicación, afectando ás posibilidades de
mantemento do emprego nela.

Sen prexuízo do anterior, cando concorran causas
económicas, técnicas, organizativas ou de
produción, por acordo entre a empresa e os
representantes dos traballadores lexitimados para
negociar un convenio colectivo conforme ao
previsto no artigo 87.1, poderase proceder, logo
do desenvolvemento dun período de consultas nos
termos do artigo 41.4, a non aplicar na empresa as
condicións de traballo previstas no convenio
colectivo aplicable, sexa este de sector ou de
empresa, que afecten ás seguintes materias:
a) Xornada de traballo.
b) Horario e distribución do tempo de traballo.
c) Réxime de traballo en quendas
d) Sistema de remuneración e contía salarial.
e) Sistema de traballo e rendemento.
f) Funcións, cando excedan dos límites que para a
mobilidade funcional prevé o artigo 39 desta lei.
g) Melloras voluntarias da acción protectora da
Seguridade Social.
Enténdese que concorren causas económicas
cando dos resultados da empresa se desprenda
unha situación económica negativa, en casos tales
como a existencia de perdas actuais ou previstas,
ou a diminución persistente do seu nivel de
ingresos ou vendas. En todo caso, entenderase que
a diminución é persistente se se produce durante
dous trimestres consecutivos.

Enténdese que concorren causas técnicas cando
se produzan cambios, entre outros, no ámbito dos
medios ou instrumentos de produción; causas
organizativas cando se produzan cambios, entre
outros, no ámbito dos sistemas e métodos de
traballo do persoal ou no modo de organizar a
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produción e causas produtivas cando se produzan
cambios, entre outros, na demanda dos produtos
ou servizos que a empresa pretende colocar no
mercado.

Nos supostos de ausencia de representación legal
dos traballadores na empresa, estes poderán
atribuír a súa representación a unha comisión
designada conforme ao disposto no artigo 41.4

Nos supostos de ausencia de representación legal
dos traballadores na empresa, estes poderán
atribuír a súa representación a unha comisión
designada conforme ao disposto no artigo 41.4.

Cando o período de consultas finalice con acordo,
presumirase que concorren as causas
xustificativas a que alude o parágrafo segundo, e
só poderá ser impugnado ante a xurisdición
competente pola existencia de fraude, dolo,
coacción ou abuso de dereito na súa conclusión. o
acordo deberá ser notificado á Comisión paritaria
do convenio colectivo.
o acordo de non-aplicación deberá determinar con
exactitude a retribución que han percibir os
traballadores da dita empresa, establecendo, se é o
caso e en atención á desaparición das causas que o
determinaron, unha programación da progresiva
converxencia cara á recuperación das condicións
salariais establecidas no convenio colectivo de
ámbito superior á empresa que lle sexa de
aplicación, sen que en ningún caso a dita non-
aplicación poida superar o período de vixencia
do convenio nin, como máximo, os tres anos de
duración. o acordo de non aplicación e a
programación da recuperación das condicións
salariais non poderán supoñer o incumprimento
das obrigas establecidas en convenio relativas á
eliminación das discriminacións retributivas por
razóns de xénero.

Cando o período de consultas finalice con acordo,
presumirase que concorren as causas
xustificativas a que alude o parágrafo segundo, e
só poderá ser impugnado ante a xurisdición social
pola existencia de fraude, dolo, coacción ou
abuso de dereito na súa conclusión. o acordo
deberá determinar con exactitude as novas
condicións de traballo aplicables na empresa e a
súa duración, que non poderá prolongarse máis
alá do momento en que resulte aplicable un novo
convenio na dita empresa. Así mesmo, o acordo
deberá ser notificado á comisión paritaria do
convenio colectivo e á autoridade laboral.

En caso de desacordo durante o período de
consultas, calquera das partes poderá someter a
discrepancia á Comisión paritaria do convenio,
que disporá dun prazo máximo de sete días para
pronunciarse, contados desde que a discrepancia
lle fose presentada. Cando aquela non alcanzar
un acordo, as partes poderán recorrer aos
procedementos a que se refire o seguinte
parágrafo.
Mediante os acordos interprofesionais de ámbito
estatal ou autonómico, previstos no artigo 83 da
presente lei, deberán establecerse os
procedementos de aplicación xeral e directa para
solucionar de maneira efectiva as discrepancias
na negociación dos acordos a que se refire este
apartado, incluído o compromiso previo de

En caso de desacordo durante o período de
consultas, calquera das partes poderá someter a
discrepancia á Comisión paritaria do convenio,
que disporá dun prazo máximo de sete días para
pronunciarse, contados desde que a discrepancia
fose exposta. Cando esta non alcanzar un acordo,
as partes poderán recorrer aos procedementos que
han establecerse nos acordos interprofesionais de
ámbito estatal ou autonómico, previstos no artigo
83 da presente lei, para solucionar de maneira
efectiva as discrepancias xurdidas na negociación
dos acordos a que se refire este apartado, incluído
o compromiso previo de someter as discrepancias
a unha arbitraxe vinculante, en cuxo caso o laudo
arbitral terá a mesma eficacia que os acordos en
período de consultas e só será recorrible conforme 
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someter as discrepancias a unha arbitraxe
vinculante, en cuxo caso o laudo arbitral terá a
mesma eficacia que os acordos en período de
consultas e só será recorrible conforme ao
procedemento e baseándose nos motivos
establecidos no artigo 91.

ao procedemento e baseándose nos motivos
establecidos no artigo 91.

Cando o período de consultas finalice sen acordo
e as partes non se sometesen aos procedementos
mencionados aos que se refire o parágrafo
anterior ou estes non solucionasen a discrepancia,
calquera das partes poderá someter a solución das
discrepancias á Comisión Consultiva Nacional de
Convenios Colectivos cando a non-aplicación das
condicións de traballo afectase a centros de
traballo da empresa situados no territorio de máis
dunha comunidade autónoma, ou aos órganos
correspondentes das comunidades autónomas nos
demais casos. A decisión destes órganos, que
poderá ser adoptada no seu propio seo ou por un
árbitro designado para o efecto por eles mesmos,
haberá de ditarse en prazo non superior a vinte e
cinco días contados desde a data do sometemento
do conflito ante os ditos órganos. Tal decisión terá
a eficacia dos acordos alcanzados en período de
consultas e só será recorrible conforme ao
procedemento e baseándose nos motivos
establecidos no artigo 91.

Artigo 84. Concorrencia
1. un convenio colectivo, durante a súa vixencia,
non poderá ser afectado polo disposto en
convenios de ámbito distinto, salvo pacto en
contrario negociado conforme ao disposto no
artigo 83.2

Artigo 84. Concorrencia
1. un convenio colectivo, durante a súa vixencia,
non poderá ser afectado polo disposto en
convenios de ámbito distinto agás pacto en
contrario, negociado conforme ao disposto no
apartado 2 do artigo 83, e salvo o previsto no
apartado seguinte.

2. Salvo que un acordo ou convenio colectivo de
ámbito estatal ou de Comunidade Autónoma
negociado segundo o artigo 83.2 establecese
regras distintas sobre estrutura da negociación
colectiva ou concorrencia entre convenios, a
regulación das condicións establecidas nun
convenio de empresa terá prioridade aplicativa
respecto do convenio sectorial estatal,
autonómico ou de ámbito inferior nas seguintes
materias:
a) A contía do salario base e dos complementos
salariais, incluídos os vinculados á situación e
resultados da empresa.
b) o aboamento ou a compensación das horas
extraordinarias e a retribución específica do
traballo en quendas.

2. A regulación das condicións establecidas nun
convenio de empresa terá prioridade aplicativa
respecto do convenio sectorial estatal,
autonómico ou de ámbito inferior nas seguintes
materias:
a) A contía do salario base e dos complementos
salariais, incluídos os vinculados á situación e
resultados da empresa.
b) o aboamento ou a compensación das horas
extraordinarias e a retribución específica do
traballo en quendas.
c) o horario e a distribución do tempo de traballo,
o réxime de traballo en quendas e a planificación
anual das vacacións.
d) A adaptación ao ámbito da empresa do sistema
de clasificación profesional dos traballadores.
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c) o horario e a distribución do tempo de
traballo, o réxime de traballo en quendas e a
planificación anual das vacacións.
d) A adaptación ao ámbito da empresa do
sistema de clasificación profesional dos
traballadores.
e) A adaptación dos aspectos das modalidades de
contratación que se atribúen pola presente Lei
aos convenios de empresa.
f) As medidas para favorecer a conciliación entre
a vida laboral, familiar e persoal.
Igual prioridade aplicativa terán nestas materias
os convenios colectivos para un grupo de
empresas ou unha pluralidade de empresas
vinculadas por razóns organizativas ou
produtivas e nominativamente identificadas a
que se refire o artigo 87.1.
os acordos e convenios colectivos a que se refire
o artigo 83.2 poderán ampliar a relación de
condicións de traballo anteriormente sinalada.

e) A adaptación dos aspectos das modalidades de
contratación que se atribúen pola presente Lei
aos convenios de empresa.
f) As medidas para favorecer a conciliación entre
a vida laboral, familiar e persoal.
g) Aquelas outras que dispoñan os acordos e
convenios colectivos a que se refire o artigo 83.2.
Igual prioridade aplicativa terán nestas materias
os convenios colectivos para un grupo de
empresas ou unha pluralidade de empresas
vinculadas por razóns organizativas ou
produtivas e nominativamente identificadas a
que se refire o artigo 87.1.
os acordos e convenios colectivos a que se refire
o artigo 83.2 non poderán dispoñer da prioridade
aplicativa prevista neste apartado.

3. Salvo pacto en contrario negociado segundo o
artigo 83.2, os sindicatos e as asociacións
empresariais que reúnan os requisitos de
lexitimación dos artigos 87 e 88 desta Lei
poderán, no ámbito dunha comunidade
autónoma, negociar acordos ou convenios que
afecten ao disposto nos de ámbito estatal sempre
que a dita decisión obteña o apoio das maiorías
esixidas para constituír a comisión negociadora
na correspondente unidade de negociación.

3. Sen prexuízo da liberdade de contratación a
que se refire o parágrafo anterior, os convenios
colectivos haberán de expresar como contido
mínimo o seguinte:
a) Determinación das partes que os concertan.
b) Ámbito persoal, funcional, territorial e
temporal.
c) Procedementos para solucionar de maneira
efectiva as discrepancias que poidan xurdir para
a non aplicación das condicións de traballo a que
se refire o artigo 82.3, adaptando,se é o caso, os
procedementos que se establezan a este respecto
nos acordos interprofesionais de ámbito estatal
ou autonómico conforme ao disposto en tales
artigos.
d) Forma e condicións de denuncia do convenio,
así como prazo mínimo para a dita denuncia
antes de finalizar a súa vixencia.
e) Designación dunha comisión paritaria da
representación das partes negociadoras para
entender daquelas cuestións establecidas na lei e
de cantas outras lle sexan atribuídas, así como
establecemento dos procedementos e prazos de
actuación desta comisión, incluído o
sometemento das discrepancias producidas no
seu seo aos sistemas non xudiciais de solución
de conflitos establecidos mediante os acordos
interprofesionais de ámbito estatal ou
autonómico previstos no artigo 83.



Fonte: elaboración propia.
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Resumo

Neste artigo reflexiónase sobre os estereotipos presentes con relación ao traballo do ensino
desenvolvido polas mulleres con crianzas da etapa de educación infantil, así como a influencia
do contexto sociopolítico e económico en tales percepcións. Detrás dunha maior ou menor
preocupación política pola creación e a mellora de servizos públicos na escolarización dos
máis pequenos está tamén a maior ou menor preocupación política dun país en que as mulleres
traballen. Por tanto, preocuparse politicamente por este tramo da escolaridade e polos
profesionais que traballan nel leva implícita unha preocupación pola busca de equidade no
tocante ás mulleres. Por un lado, porque son moitas as mulleres que traballan no sector da
educación infantil. E, polo outro, porque a presenza de institucións do primeiro ciclo nesta
etapa facilita a emancipación das mulleres de roles tradicionais, ao ofrecerse un marco
educativo apropiado para os fillos que lles permite ter a oportunidade de se incorporaren ao
mundo do traballo remunerado.

Palabras chave: educación infantil, discriminación, xénero, ensino.

Abstract

In this article we examine stereotypes present in relation to the work of teaching developed
by women with children in early childhood education, and the influence of socio-political and
economic context within such perceptions. Behind a varying political concern for the creation
and improvement of public services in the education of early ages, there is also a greater
degree of political concern in a country because women work. Therefore political worry in this
period of schooling and the professionals who work on it implies a concern for equity in
relation to women. On one hand, because there are many women who work in early childhood
education; and secondly, because the presence of primary schools will facilitate the
emancipation of women from traditional roles, giving them the opportunity to enter the world
of paid work.

Keywords: Early childhood education, Discrimination, Gender, Teaching.
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1. Para comezar a pensar

Sinalar a importancia da etapa de educación infantil comporta referirse ás
características da familia en que as crianzas se desenvolven, ao papel da muller neste
contorno e á distribución de roles no seu seo. As institucións que educan os nenos de
curtas idades deviñeron en importantes grazas precisamente a que se entendeu que as
mulleres, finalmente, tras anos de reivindicacións e movementos de resistencia,
podían ter outra vida máis alá do coidado e a educación crianzas, considerándose
lexítima a súa integración no mundo laboral. Non obstante, non hai que perder de
vista como as experiencias das mulleres neste sentido sofren variacións en función da
situación económica familiar, das súas características culturais, a clase social e o
contexto en que viven. Sería, xa que logo, un atropelo que fosen as mulleres brancas
occidentais con estudos e con poder económico as que dominasen os discursos da
emancipación das mulleres, os seus roles e a súa incorporación ao mundo laboral
(Nicholson, 1989, pp. 88-89).

Porén, a grave recesión económica que estamos vivindo revolveu a emancipación, as
relacións interpersoais entre os dous membros da parella; a vida profesional de cada
un dos membros da casa; a asociación económica destes; a distribución do traballo
doméstico; a educación das crianzas e incluso a mesma sexualidade. Deste xeito, o
contorno familiar, en lugar de servir de contrapeso ao mercado, estivo marcado
profundamente por este. Se houbo un tempo en que as escolas infantís eran
absolutamente necesarias porque o mercado influíu de forma poderosa para que as
mulleres levasen a cabo un traballo remunerado que permitiría non só a supervivencia
económica da familia, senón tamén que se incrementasen os ingresos desta até
posibilitar un aumento do consumo, hoxe podemos afirmar que ese mesmo mercado
prescinde laboralmente de moitas delas e volve relegalas de novo aos seus fogares.

Neste sentido resulta clarificador o informe elaborado pola uXT (2012) co título de
El empleo de las mujeres en cifras. o citado informe sinala que o paro, a precariedade,
a menor protección social, a contratación a tempo parcial fronte á de tempo completo,
así como un empeoramento na corresponsabilidade e na conciliación da vida familiar
e laboral, afectan sobre todo ás mulleres. é un feito que ten unha extraordinaria
influencia na educación infantil do noso país, sobre todo porque é este un dos
elementos que pode ser instrumentalizado con obxecto de apoiar iniciativas
consistentes en reducir o número de prazas escolares públicas en escolas infantís, así
como recortes nas prazas xa creadas, ou nas subvencións ás escolas infantís de
benestar social. A modo de exemplo podemos referirnos á situación creada en xuño
de 2013 na cidade de ourense, onde máis de trescentos nenos do primeiro ciclo de
educación infantil non contaban cunha praza pública (Vázquez, 2013).
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os discursos que insisten no instinto maternal situándoo fóra do contexto da cultura
(Juliano, 2010, pp. 45-54), así como no papel transcendental da nai na vida dos nenos
poden moi ben ser usados como instrumento de dominación (Allones Pérez, 1999;
Ferro, 1991, pp. 67-681; Suárez, 2009), alén de serviren para xustificar reducións do
gasto público na escolaridade dos máis pequenos, pois enténdese como esencial que
a nai se ocupe das súas crianzas nos primeiros anos, máxime cando se trata de difundir
a idea de que estas primeiras institucións escolares como son as escolas infantís de
cero a tres anos o único que poden facer é unha intervención relativa ao coidado
básico das necesidades primarias dos nenos e as nenas. Ideas como estas son útiles,
ademais, para potenciar que as mulleres saian da situación de demandantes de
emprego, de maneira que volvan desempeñar roles conservadores relativos ao coidado
da familia e á educación dos máis pequenos. 

Esta situación ben pode influír nas mesmas concepcións e percepcións acerca da
propia escolaridade temperá e acerca do traballo que moitas mulleres desenvolven, de
xeito que perciben este último como menos importante, como pouco relevante para
a educación dos máis pequenos e pequenas. Finalmente sabemos que as ideoloxías
neopuritanas (Rivière, 1999) veñen en auxilio de certos gobernos neoconservadores
que subliñan a necesidade da volta das mulleres ao fogar de maneira que se sosteñan
a moral e os bos costumes. Nesta liña encóntranse, para os sectores críticos da
sociedade, certas reformas que atinxen ás mulleres como a Lei orgánica de saúde
sexual e reprodutiva e da interrupción voluntaria do embarazo, promovida e defendida
polo actual Goberno2.

A crise económica afianzou, por tanto, roles ben desiguais con relación a aquilo que
se agarda das mulleres, de maneira que, hoxe como onte, a ruptura dos papeis
tradicionais da muller continúa a levarse a cabo de forma moi desigual e con poucos
horizontes de futuro se os problemas económicos continúan e/ou se agravan (Cruz e
Zecchi, 2004). Increméntase así o sector de mulleres a que a falta de perspectivas á
hora de atoparen un emprego segue a atar de maneira exclusiva a eses papeis
tradicionais relacionados coas tarefas do fogar e o coidado e atención permanente
dos fillos, e a apartar voluntaria e mesmo involuntariamente da vida laboral en favor
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do varón, situación esta amplamente criticada desde hai tempo polos movementos
feministas (Threadgold, 1999). Así pois, é necesario lembrarmos que a valoración do
traballo docente nos primeiros anos de vida dos nenos veu estando supeditada, ben a
miúdo, aos procesos de emancipación que se foron producindo nas mulleres.

2. Mulleres e docencia

o desenvolvemento da escolarización temperá estivo ligado á incorporación da muller
ao mundo laboral nunha época en que o desenvolvemento da industria fixo que esta
se vise necesitada de abundante man de obra (Villarino Pérez, Rey Castelao e Sánchez
Ameijeiras, 2008). Afirma González Agapito (1991 e 2003) que a revolución industrial,
xunto aos importante cambios sociais que produciu, impulsou a difusión do sistema
educativo de masas como un dos elementos destinados a servir ás necesidades da
economía. Desta forma, a crecente contratación de man de obra feminina nas industrias
descomporía a organización familiar, especialmente no concernente ao control e a
educación da infancia, que durante séculos fora confiada á muller (Ariès, 1987;
Demause, 1982). é por iso que aparecen os primeiros centros de educación da infancia
que tratarían, sinala González Agapito (1991 e 2003), de dar resposta á ruptura da
cohesión familiar. Para alén, este marco iría poñendo as bases de futuras ocupacións
femininas que facilitarían a emancipación de mulleres. Viría así lexitimarse que as
mulleres compartisen a tarefa de coidar e educar os seus fillos con institucións
inicialmente só de coidado, que requirirán dun longo proceso de reflexión e discusión
para dar paso a formulacións educativas sistemáticas no tocante aos máis pequenos. 

Desta forma, os inicios do traballo docente en educación infantil hai que buscalos
nestas primeiras gardarías e asilos que tiñan como función a garda e custodia física
das crianzas, e onde calquera intencionalidade educativa foi, nun principio, un simple
accidente. No entanto, estes primeiros centros son os que posibilitarían a aparición das
primeiras institucións con carácter educativo para os máis pequenos, e permitirían ás
mulleres traballar en empregos que se consideraban de todo adecuados para elas.
María Montessori e as irmás Agazzi constitúen exemplos vivos desta loita inicial das
mulleres por poñeren os cimentos dunha profesión como a docencia que habería de
ocupar en anos vindeiros a moitas delas.

o traballo remunerado das mulleres –entre eles o ensino– representou, ben a miúdo,
a única esperanza para moitas de conseguir a igualdade cos homes (Lash, 1996, p. 88;
VV. AA., 2003) e liberarse, cando menos en parte, da exclusividade das tarefas de
educación e coidado dos fillos pequenos durante unha parte do día. Castells (1994, p.
34) referíase xa na década dos noventa a como as novas xeracións parecían estar
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sendo socializadas adoito á marxe dos modelos tradicionais da familia patriarcal,
porque se vían expostas desde unha idade moi temperá a diferentes mundos e papeis
de adulto capaces de impulsar novas visións das funcións das mulleres na familia e
da educación infantil. Con todo, como xa apuntabamos, a situación económica actual
coas súas elevadas taxas de desemprego, contraditoriamente, representa un contexto
propicio para unha volta a modelos de familia e relacións nela claramente tradicionais,
onde o patriarcado pode emerxer con forza debido ás grandes dificultades para
conseguir traballo remunerado.

Nos tempos de crise do emprego que vivimos, son moitas as mulleres que se dedican
a coidar dos fillos e as fillas doutras, compaxinando este traballo con certas tarefas
domésticas naqueles fogares, de maneira que o coidado das crianzas se converteu en
parte da economía somerxida no noso ámbito para non poucas mulleres (Durán e
Heras, 2012). Este é, desde o noso punto de vista, un factor importante que temos
que considerar na falta de oferta pública de prazas en educación infantil no primeiro
ciclo desta etapa. A presenza dun número suficiente de prazas públicas orixinaría
unha perda deste subemprego de neneira. Subiría así o número de mulleres con
estudos de educación que traballarían como docentes nesta etapa, pois son
maioritariamente elas as que teñen esta formación. Así mesmo, tampouco hai que
ignorar que o paro que asola a poboación está convertendo en arriscadas as iniciativas
privadas de creación de centros de atención á infancia para o primeiro ciclo de
educación infantil. 

Desta forma, ao cubrir educativamente de forma deficitaria o primeiro ciclo de
educación infantil desde iniciativas públicas, está a potenciarse que o número de
mulleres que quedan nos fogares a cargo dos fillos e fillas pequenos e que non
demandan un posto de traballo sexa máis elevado. Mesmo non faltan as mulleres que
chegan a abandonar a ocupación laboral que desenvolven en precario porque
consideran que representan máis os gastos que supón a atención das súas crianzas
por unha persoa allea á familia que a remuneración que perciben polo traballo. 

Non esquezamos que detrás dunha maior ou menor preocupación política por crear
e mellorar os servizos públicos na escolarización dos máis pequenos, temos tamén a
maior ou menor preocupación política dun país canto a que as mulleres traballen. Así
mesmo, indirectamente, con estas circunstancias de escasa oferta pública de prazas
no primeiro ciclo (cero a tres anos), tamén se lles está negando aos varóns o dereito
a compartiren o seu fogar e a educación dos seus fillos, porque no fondo esta situación
o que fai a miúdo é obrigalos a intensificaren o seu traballo fóra da casa. Por último,
convén engadirmos que non faltan as educadoras infantís en escolas de cero a tres
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anos que, debido ao salario tan precario con que contan, se ven obrigadas a completar
este traballo coa economía somerxida de que falamos, co fin de cubriren as súas
necesidades. Elas serían unha mostra máis de como as políticas económicas
neoliberais están impoñendo prácticas inxustas que afectan de xeito significativo ás
mulleres (Cobo, 2011, p. 18).

3. Amor maternal e prexuízos na docencia

Ao longo da historia da educación o amor matrerno pasou a converterse no
representante do amor que os docentes dos nenos máis pequenos habían de
experimentar, algo cuxas reminiscencias chegan até tempos actuais. Ese amor
maternal que se supón que a mestra sente polas crianzas convértese así na base da súa
relación co alumnado, de maneira que exercerá un gran peso nas interpretacións e
accións na escolaridade temperá. Pestalozzi (1982) afirmaba ao respecto: «o amor
materno representaba a forma de relación ideal cos máis pequenos e do cal debían
aprender aquelas persoas que se dedicasen á educación formal destes nenos e nenas». 

é este un amor que ten en conta exclusivamente os desexos e a felicidade dos nenos,
e que esquece os desexos e as necesidades da profesora. Así, a profesora preséntase
como alguén que ofrece desinteresadamente, de maneira incondicional, o seu amor a
uns cativos que lle son alleos; perde, polo feito de ser muller, os seus propios desexos
e medos, así como o seu estatuto de muller traballadora constrinxida por unhas
determinadas condicións laborais (Phelan, 1997). os beneficios da noción do ensino
como unha especie de maternidade e a crenza nos beneficios que tales actitudes
maternais reportan aos nenos pequenos nas aulas foron recollidos incluso en marcos
lexislativos históricos2. 

Así mesmo, non perdamos de vista que en concepcións como estas se están xogando
certas construcións sociais que foron interiorizando as mulleres ao longo da historia.
Tal é o caso do concepto de autoridade como poder e igualmente do poder como mal.
Desta forma, o poder concíbese como unha mostra máis do peso do patriarcado como
monopolio dos homes e contribuirá profundamente a reforzar este tipo de discursos
arredor do amor de nai das mestras cara ao seu alumnado. 
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Dalgunha maneira, temos que dicir que en todo iso está a xogarse unha construción
do feminino como oposto ao masculino. E o máis indesexable é que se trata de
discursos que inmobilizan as mulleres profesoras, ao facelas renegar de certos
intereses como a loita por ter control nos escenarios laborais do ensino e/ou por
adquirir poder na xestión dos centros. Trátase de estereotipos que representan un
atropelo aos dereitos das mulleres, que se seguen filtrando en non poucos escenarios
sociais e que preconizan o prexuízo de que calquera tipo de autoridade finalmente
resulta incompatible co feminino (Gore, 1996, pp. 88-114).

Podemos afirmar entón que esta combinación do papel de nai e educadora de crianzas
deixou un significativo legado para o coidado educativo dos nenos en occidente,
cuxas reminiscencias podemos encontrar na educación infantil nos tempos actuais.
Steedman (1986, p. 198) dirá que «a posición da muller, como nai, ama de cría e
institutriz da infancia, abraza a excelsa idea de que o sexo feminino foi nomeado pola
providencia para ser o soporte lexítimo da indefensa humanidade». Porén, aquí cabe
cando menos aparentemente unha contradición: a «ecuación» da nosa historia que
liga a muller co mal, como orixe do mal, transmisora do mal e herdeira do mal
(Valcárcel, 1994, pp. 75-76; 2008); case nada hai que poida ser feito por unha muller
que non poida ser referido a ese mal que é a súa esencialidade. 

Agora ben, convén apuntarmos que o modelo de maternidade que se propoñía e que
nos foi legado para emular na educación formal dos máis pequenos máis ben
respondeu a un modelo dunha determinada clase social, que tiña tempo para se ocupar
da educación dos seus fillos sen necesidade de ter que traballar intensamente e adoito
en condicións precarias. os mitos da vida campestre serviron para adornar estes
outros mitos relativos ao amor maternal no ensino dos máis pequenos; mitos que, por
outra parte, nada teñen a ver coas condicións tan duras en que se desenvolveu a vida
das xentes das zonas rurais, entre elas as mulleres.

Trátase dun misticismo rural que chegou á educación infantil da man de certas ideas
pestalozzianas e froëbelianas. Lembremos como tales ideas recollen o termo «xardíns
de infancia» para referirse a esas institucións rexentadas por mulleres que perseguían
a educación dos máis pequenos, e que pretendían recoller no seu seo este culto ao
ruralismo, á vida na natureza (Steedman, 1986, p. 198). Froëbel, continuador das
ideas pestalozzianas, foi o artífice da concepción do centro de atención ás crianzas
como «xardín de infancia». Este tipo de centros habían de ser considerados, segundo
el, como unha especie de xardín onde o neno ou a nena representaría, simbolicamente,
unha planta delicada a que había que brindar sumos coidados.
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4. Control, mulleres e traballo docente

Atreverse a definir que cousa é un traballo adecuado para as mulleres remítenos a
situacións de control tradicionalmente exercidas sobre a actividade destas, que,
acantoadas nun ámbito laboral específico resultan máis doadas de controlar. Apple
(1989, p. 64) reflexiona acerca da conexión entre o ingreso de grandes cantidades de
mulleres nunha ocupación e a lentitude da transformación da tarefa que esta
representa. Prodúcese en bastantes ocasións, non en todos os casos, unha diminución
do salario e o emprego vén considerarse de baixa cualificación, de modo que o control
desde fóra se fai necesario neste tipo de traballos, co cal se está a exercer un control
sobre a muller. Non obstante, hai que ter en conta que as mulleres non foron figuras
pasivas na historia, porque non se debe esquecer que o ensino tamén significou para
moitas delas unha forma de ascender socialmente, alén de se converter este traballo
nun excelente escenario para politizarse e loitar pola igualdade de dereitos.

A idea do ensino na educación infantil como unha versión da maternidade responde,
por tanto, non só ao conxunto de características que debe reunir unha mestra de nenos
pequenos. Tamén se refire a aquilo que debe ser un traballo axeitado para as mulleres,
de maneira que a maior ou menor idoneidade veu dada, tradicionalmente, polo feito
de que estes traballos representaban unha continuación da actividade produtiva e
reprodutiva que aquelas viñan realizando no fogar. 

Non se esqueza que tales ideas non son senón un pano de fondo que oculta as
motivacións reais de moitas mulleres para ingresaren no ensino. Tales motivacións
atópanse máis próximas á necesidade de traballar para gañar un salario que a certas
consideracións que xiran arredor do amor aos nenos e a unha preparación para o
matrimonio (Apple, 1986, pp. 70-84). Trátase dun imaxinario que aínda hoxe continúa
influíndo de forma implícita no quefacer docente con relación ás crianzas, así como
nas mesmas percepcións que as propias familias teñen sobre o traballo do ensino das
mulleres con nenos e nenas de curta idade.

Canto ás características que debe reunir unha boa mestra de nenos e nenas pequenos,
cómpre non perder de vista que existe unha literatura relativamente moderna de
prescrición educativa en que se lles pide ás mulleres que recorran aos principios do
bo goberno da casa para organizar o día doméstico da aula, de maneira que para
Winnicott4 a profesora nova necesita aprender sobre a maternidade mediante

MuLLERES E DoCENCIA NA ETAPA DE EDuCACIóN INFANTIL 365

ANUARIO DA FACULTADE DE CIENCIAS DO TRABALLO 5, 2014, PP.  357-371

4 Sobre este tipo de consideracións véxase WINNICoTT, D. W. (1964) The Child, the Family and the Outside World.
Londres, Penguin Book. Cit. por Steedman, C. (1986, p. 203).



conversas coas nais e observando como coidan estas os seus fillos. Ao non ter
orientación biolóxica cara aos nenos –excepto indirectamente mediante a
identificación coa figura da nai– debe ser conducida de forma gradual, di Winnicott,
para que vexa que alí existe unha complexa psicoloxía do crecemento e a adaptación
do neno ou nena.

Algunhas reminiscencias deste pasado educativo permanecen nos nosos días, de xeito
abraiante. Aínda é posible escoitarmos nalgúns ambientes escolares que cando ten
fillos ou fillas é cando verdadeiramente a mestra de educación infantil sabe, por fin,
como desenvolver ben a súa profesión. Con tales ideas como pano de fondo, estase
en certo modo deslexitimando aquelas mulleres que non pasaron pola experiencia da
maternidade para o exercicio desta profesión 5. Na outra cara da moeda atopariamos
aquelas mulleres que ven no ensino infantil un bo camiño para se prepararen co
obxecto de tren unha adecuada maternidade e mesmo paternidade. 

Así, ser boa nai e ser boa profesora considéranse aspectos intimamente ligados, de
xeito que con frecuencia conducen a culpabilizar aquelas mulleres docentes con fillos,
que senten que dedican máis tempo e esforzos a coidar e educar os nenos alleos que
os propios (Torres, 1991, p. 184; é umha culpabilidade que ademais se acrecenta coa
educación tradicionalmente recibida por moitas destas mulleres (Martín e Errázuriz,
1989, pp. 37-38; Goldstein, 1997, pp. 101-121) nas súas familias acerca da devoción
que deben sentir polos nenos, xunto con certas concepcións psicoanalíticas
introducidas no ámbito da educación infantil. Trátase de ideas que sacralizaron a
importancia da relación nai-fillo/a, poñendo o acento na responsabilidade da muller
para co bo desenvolvemento en todos os sentidos das súas crianzas.

As mulleres arrastramos tamén toda unha tradición de condena ao anonimato, de
maneira que, como sinala Valcárcel (1994, p. 80), «a muller, xeneral da súa casa, pasa
a mellor vida bendicida, isto é, esquecida, sen que para o recordo dos que puxo no
mundo teña algunha nota particular. Foi unha boa, unha excelente muller, quere dicir
cumpriu a súa obriga, non hai nela particularidade pola que caiba lembrala». Desde
aquí, a individualidade ou a personalidade para a muller son contempladas como un
mal. Pénsese que, no fondo, tal individualidade nos remite a situacións de poder na
muller, poder que agrava a situación esencial de maldade na cal nos veu situando
desde o comezo a nosa historia da humanidade (Valcárcel, 1994, pp. 77-78).
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o ensino dos máis pequenos constitúe un dos traballos que máis se axustan á
reprodución desta situación tradicional de anonimato da muller. As crianzas de curtas
idades pouco lembran a súa primeira mestra e a repercusión que tivo na súas vidas. os
mesmos pais, nais, titores e titoras só comezan a conceder importancia aos contornos
escolares e ás persoas que traballan neles cando os seus fillos inician a escolaridade
obrigatoria. é aí cando se ven impelidos a fabricaren categorías arredor da capacidade
intelectual destes, tratando de espantar o tan temido fantasma do fracaso escolar. 

A escolarización dos máis pequenos representa unha tarefa que non transcende o
ámbito da esencialidade tradicionalmente atribuída á muller, como é o coidado da
súa familia. é dicir, está dentro daquelas tarefas que poden ser consideradas máis
adecuadas para non estender esa especie de «maldade esencial» das mulleres presente
na nosa historia: a muller orixe do mal, transmisora do mal e herdeira do mal.

5. Mulleres e homes, homes e mulleres

Nos últimos anos, no seo das mesmas escolas e en ambientes relacionados coa
educación infantil, veñen aparecendo comentarios relativos ao prexudicial que pode
ser o feito de que esta educación temperá institucionalizada dos máis pequenos estea
en mans unicamente das mulleres, en que se empregan argumentos –defendidos tanto
por homes como por mulleres– baseados nunha suposta limitación canto aos modelos
que se lle presentan ás crianzas nestas institucións, dado o carácter tan exclusivo do
modelo feminino. 

unha postura crítica no tocante ás devanditas consideracións levaríanos a non perder
de vista que os chamados valores femininos presentes en actividades como o ensino
dos máis pequenos poden estar trucados e mitificados pola propia cultura patriarcal
onde foron cuñados, sen ignorar a elaboración que as mulleres viñeron facendo deles;
e ídem canto aos valores masculinos (Amorós, 1985, pp. 74-75; 2006). Pero ademais,
nos tempos que corren, contraditoriamente, hai tamén toda unha exaltación da
diferenza que pode desde revalorizar os modos de facer das mulleres profesoras de
educación infantil, de maneira que se produza unha reconciliación destas con elas
mesmas para darlles o grao de autoestima necesario e suficiente que lles permita loitar
contra as situación de submisión nas cales a miúdo viñeron desempeñando a súa
actividade, até a mitificación das intervencións dos homes nesta etapa. 

Detrás desta reivindicación de modelos masculinos nas aulas de educación infantil
pode estar tamén unha sacralización do masculino como o diferente na etapa, que
ben pode ser utilizada para desviar a atención dunha procura e loita permanente por
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unha igualdade de dereitos práctica entre mulleres e homes no desempeño do ensino
e outras actividades. Desta forma, parte dos esforzos deberían ir encamiñados a
reivindicar que as mulleres teñan oportunidades para asumiren e exerceren unha serie
de papeis e funcións, traballos e tarefas das cales foron, por educación, a miúdo
excluídas, de forma que se poida transmitir de xeito temperán aos nenos nos
escenarios escolares unha percepción das mulleres como suxeitos activos e críticos.

No fondo, tales consideracións sobre a falta de modelos masculinos na educación
infantil ben poden estar provocando unha facilidade encuberta dos varóns fronte ás
mulleres para entraren nunha profesión que, tradicionalmente, fora atribuída ao
xénero feminino e onde os varóns apenas interviñeron. E, se temos en conta o intenso
paro que afecta a esta profesión, podémonos ver que os varóns están encontrando
neste tipo de consideracións unha vía privilexiada para se introduciren máis
doadamente nun mercado laboral que veu sendo monopolizado polas mulleres. Desde
aquí, parecera ser que a historia dese a volta aos argumentos tradicionais na
escolaridade temperá, para seguir mantendo, en certa forma, situacións de
discriminación da muller e de privilexio do varón.

Finalmente, cómpre dicirmos que o sexo do mestre ou mestra non ten por que
coincidir co seu xénero. é esta, por suposto, unha cuestión que corresponde ao ámbito
privado dos suxeitos e sobre a cal eticamente non asiste a ninguén ningún dereito a
facer xuízo de valor ningún, por máis que haxa grupos que se empeñen en facelos. A
todo iso hai que lle engadir os pánicos morais que pululan polos máis diversos
escenarios sociais, que ben poden estar influíndo na vida das escolas e no quefacer
docente. Son estas, sen lugar a dúbida cuestións que requiren un tratamento en
profundidade. 

6. A modo de consideración final

Quereriamos finalizar este artigo sinalando o necesario que é na formación de
profesoras e profesores –presentes e futuros– de educación infantil retomar as
cuestións aquí debulladas. Analizar con eles a educación recibida polos estudantes e
docentes arredor do significado da docencia dirixida aos nenos e ás nenas máis
pequenos é unha cuestión fundamental. Habería que desenvolver na formación inicial
e permanente de ensinantes unha análise crítica sobre os roles masculinos e femininos
en que foron socializados, referidos ás relacións que han de manter coa infancia;
porque a imaxe acriticamente interiorizada con relación ao significado de ser muller
ou varón baseada na superioridade versus a inferioridade dun e outro sexo ben corre
o perigo de ser reproducida nos escenarios da educación infantil.
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Resumo

Este traballo forma parte dun estudo máis amplo sobre a chamada responsabilidade social
empresarial, ese algo máis aló do estrito lucro económico que obviamente move as empresas.
A nosa investigación é de carácter xurídico e, por tanto, nela trátase de analizar os aspectos
normativos que recollen ese elemento nas diferentes instancias de elaboración de normas, no
tocante a este artigo, concretamente desde os organismos internacionais.

Palabras chave: responsabilidade social empresarial, ética, empresas, normas internacionais.

Abstract

The present work forms a part of more wide other one on the so called Corporative Social
Responsibility, this beyond the strict economic profit that obviously it moves to the companies.
Our investigation is of juridical character and therefore it is a question of analyzing the
normative aspects that gather this element in the different instances of production of
procedure, concretely in the present article from the international organizations.

Keywords: Corporative social responsibility, Ethics, International law.
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1. O Pacto Mundial (Global Compact) ante as relacións laborais

Co fin de pular a aparición dunha cidadanía corporativa global, a organización das
Nacións unidas (oNu) formulou unha iniciativa denominada Pacto Mundial, Global
Compact en inglés, cuxo obxectivo principal é involucrar as empresas naqueles retos
que a sociedade mundial ha de afrontar no presente e que veñen provocados pola
globalización. Trátase así de buscar un traballo tanto desde o interior das empresas
como a través da súa proxección exterior para implicalas en accións conxuntas cos
poderes públicos, as organizacións non gobernamentais e mesmo a oNu que persigan
acadar un desenvolvemento sustentable no ámbito tanto local como internacional.

o Pacto Mundial iníciase en Nova york no ano 2000 na sede da oNu. En 2007
adheríranse máis de oito mil empresas de cento trinta países diferentes. De partida
propuxéronse nove principios que servisen como fundamento das súas actuacións:
deles, dous teñen a ver cos dereitos recollidos na Declaración universal dos dereitos
humanos; catro son de carácter laboral, e están inspirados nos principios fundamentais
da organización Internacional do Traballo; e tres atinxen o medio, tomando como
base a Declaración de río sobre medio e desenvolvemento. No entanto, no ano 2004
engadiuse un novo principio cuxa finalidade é loitar contra a corrupción, baseado na
Convención das Nacións unidas contra a corrupción. Como o obxecto da nosa
investigación é o ámbito xurídico laboral, a seguir procederemos a analizar os
principios en que se apoia o Pacto Mundial neste campo.

o Pacto Mundial propugna o respecto das empresas aos dereitos humanos
fundamentais en réxime de igualdade, sen que en ningún caso caiba calquera
discriminación derivada da nacionalidade, do lugar de residencia, do sexo, da raza,
da relixión, da lingua ou doutra condición da persoa, dentro do seu ámbito de
influencia. Xa que logo, considera que a responsabilidade á hora de respectar os
dereitos humanos non é algo que corresponda en exclusiva aos gobernos ou ás
administracións públicas, senón que debe involucrar a toda a cidadanía, e entre ela –
como unha parte importantísima da sociedade– á comunidade empresarial, que debe
facer respectar os dereitos humanos tanto nas relacións estritamente laborais ou
mercantís que estableza como naquelas que se deriven do seu papel dentro da
sociedade. Ao respecto merece unha especial atención o enfoque que o Pacto Mundial
lle dá á protección dos dereitos fundamentais no ámbito empresarial, pois enténdese
que diso non só se derivarán beneficios de carácter social, senón que finalmente se
traducirá en beneficios para as propia empresas1, producíndose desta maneira unha
retroalimentación.

A PREoCuPACIóN DoS oRGANISMoS INTERNACIoNAIS PoLA
RESPoNSABILIDADE SoCIAL EMPRESARIAL No ÁMBITo LABoRAL

375

ANUARIO DA FACULTADE DE CIENCIAS DO TRABALLO 5, 2014, PP.  373-385

1 Isto é, enténdese que o feito de que as empresas cumpran con este imperativo de carácter moral axudará sen dúbida
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Así mesmo, dado que a elevada taxa de investimento privado nun mundo comercial
globalizado fixo que moitas empresas estendan as súas actuacións a outros países
diferentes do de orixe que posúen unha reiterada actitude de falta de respecto aos
dereitos fundamentais, cómpre que as empresas que operan nestes países se constitúan
en abandeiradas e garantes do respecto dos devanditos dereitos, cun papel ineludible.
Faise preciso, para iso, que a actuación empresarial sexa levada desde a transparencia
en todas as fases da súa actuación. Pois ben, o respecto aos dereitos humanos que
han de observar as empresas maniféstase a través de diferentes aspectos, de acordo
co Pacto Mundial:

– O acceso á información

Cómpre que as empresas proporcionen unha información veraz dos produtos que
elaboran e distribúen, tanto sobre os seus compoñentes como sobre os lugares de
fabricación. o respecto aos dereitos dos consumidores móstrase así como un elemento
da responsabilidade da empresa ante a sociedade de que forma parte.

– A xestión da cadea de subministración

Deben fomentarse as boas prácticas en todas as etapas do proceso de produción: non
abonda con que os centros da empresa no país de orixe respecten os dereitos humanos,
as empresas deben preocuparse pola actuación dos países que producen as materias
primas que empregan ou que colaboran no proceso de fabricación dos seus produtos.

– A potenciación da carreira profesional e o talento dos traballadores

Que as empresas respecten os seus empregados redunda nun beneficio para elas, dado
que un clima de respecto aos dereitos dos traballadores acrecenta a fidelidade destes
cara ás empresas. A iso hai que unir que a percepción que a contorna da empresa ten
do trato que lles dispensa aos seus empregados inflúe no seu prestixio e no interese
por formar parte dela; así, a falta de consideración e respecto ás circunstancias dos
traballadores fai que as empresas non sexan atractivas e provoca unha perda de
prestixio pola súa parte. 

– A prevención dos riscos laborais

Continuando co ámbito estritamente laboral, desde o Pacto Mundial considérase que
a preocupación pola prevención dos riscos laborais é outra das manifestacións do
respecto aos dereitos humanos por parte das empresas, de xeito que se fan necesarias
políticas preventivas e de control da prevención no ámbito empresarial.
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– A liberdade de asociación e sindical, e a negociación colectiva

As empresas deben apoiar a liberdade de asociación do seus empregados, sen
sometelos a calquera tipo de discriminación por se afiliaren a entidades que os
representen, así como tamén deben recoñecer de xeito efectivo o dereito destes á
negociación colectiva; é dicir, é necesario que garantan o establecemento dun diálogo
cos traballadores –a través dos seus representantes libremente elixidos– con vistas a
adoptar solucións beneficiosas tanto para elas como para a sociedade en xeral.

o Pacto Mundial entende que o establecemento deste diálogo facilitará a aparición de
respostas á economía globalizada de carácter local, que servirán como base para lograr
un crecemento sustentable e garantir os beneficios sobre os investimentos realizados.
Trátase con iso de tender pontes para salvar as distancias que existen nas negociacións
laborais de ámbito internacional, de xeito que se teña en conta a información facilitada
polos pobos, sectores económicos ou grupos de persoas (mulleres, discapacitados
etc.) que doutra maneira quedarían fóra do marco de elaboración dunhas políticas
laborais éticas.

Que os traballadores se afilien a asociacións representativas dos seus intereses implica
unha aposta polos dereitos fundamentais, de igual maneira que a negociación
colectiva vén plasmar un avance no respecto destes dereitos. Xuridicamente o
principio xeral da «boa fe» debe presidir calquera tipo de relación negocial entre
empresarios e traballadores, o que é fundamental para a harmonía dentro do seo das
relacións persoais na empresa. Para iso, o Pacto Mundial ofrece diversas estratexias
que cumprirá utilizar tanto nos lugares de traballo como na mesa de comunicación e
a comunidade onde actúa a empresa.

Hai que ter en conta que estas estratexias gozan dunha importancia especial naquelas
empresas cuxas actividades transcenden o país de orixe (subcontratacións, provedores
etc.). Nin que dicir ten que felizmente nos países occidentais con gobernos
democráticos estables e fortes a negociación colectiva é algo obvio, mais isto non
ocorre noutros países aos cales estenden as súas actividades as empresas neles
radicadas, con réximes totalitarios ou democracias aparentes e febles; aquí si se fai
necesaria unha especial preocupación polo respecto á participación dos traballadores
como unha forma de manifestación do respecto aos dereitos fundamentais. onde
houber unha cobertura legal insuficiente haberá que tomar medidas co fin de preservar
a seguridade e confidencialidade dos sindicatos e os seus líderes, así como apoiar o
establecemento e correcto funcionamento das asociacións representativas de
empresarios e sindicatos. Tamén cumprirá dar a coñecer nos medios de comunicación
e ás autoridades do país a adhesión da empresa ao Pacto Mundial da oNu. Trátase
de lles dar publicidade ás actividades de respecto dos dereitos a través da negociación
colectiva.
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– A eliminación de todas as formas de traballo forzoso ou realizado baixo
coacción, así como do traballo infantil

Enténdese por traballo forzoso calquera tipo de traballo ou servizo que se obtén dunha
persoa mediante ameaza ou castigo, e que a dita persoa non se ofreceu
voluntariamente a aceptar. o traballo forzoso é así un traballo en que se produce unha
clara vulneración dos dereitos fundamentais, dado que prescinde da liberdade para
decidir con que ha de contar toda persoa, e, por tanto, calquera traballador/a, en
particular no tocante a onde e con quen traballar, e cando dar por finalizada a relación
laboral. A todo isto cómpre engadirmos que o traballo forzoso implica unha clara
redución da produtividade das empresas onde se practica e mesmo dos países onde
ten lugar; con iso o crecemento económico da sociedade atrásase, por canto que o
uso de tales prácticas xera unha inseguridade nos investimentos. 

Por outro lado, un caso a que o Pacto Mundial dedica unha atención especial dentro
da súa referencia ao traballo forzoso é o do traballo infantil, que segue a existir en
moitos lugares do mundo. Segundo a organización Internacional do Traballo (oIT)
(s. d.) soamente nos países en vías de desenvolvemento hai aproximadamente
douscentos cincuenta millóns de nenos de entre 5 e 14 anos de idade que realizan
algunha actividade económica; deles, cento vinte millóns traballan a tempo completo,
mentres o resto combina o traballo cos estudos ou outras actividades non económicas.
Isto non significa, con todo, que non se use o traballo dos nenos noutros países
industrializados. os desequilibrios sociais e económicos producidos como
consecuencia do tránsito a unha economía de mercado nalgúns países da Europa
oriental e occidental trouxeron consigo prácticas de traballo infantil.

o traballo realizado na infancia supón un gravísimo problema, pois impide que os
menores se desenvolvan física e mentalmente como persoas e pon en perigo a súa
formación, a súa dignidade, a súa saúde e as súas propias vidas2. Ao tempo, unha
degradación como esta do capital humano deixa pegadas na economía, o que
finalmente redunda nun prexuízo económico para os países en que se permiten as
prácticas de traballo infantil, xa que acaba por repercutir nos investimentos. Así
mesmo, o feito de que os nenos comecen a traballar a idades moi temperás implica
que se cree un colectivo de traballadores sen formación, o que impide o
desenvolvemento dunha economía moderna e sustentable.
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2 os traballos máis habituais dos nenos atópanse nas minas, as canteiras, os labores agrícolas (en contacto con
substancias químicas perigosas), os vertedoiros de lixo... As condicións en que traballan son propias da escravitude,
tal é o caso do chamado comercio sexual.



o Pacto Mundial ofrece solucións ás empresas para acabar co traballo forzoso e/ou
infantil. En primeiro lugar, propúgnase que as organizacións determinen se o traballo
forzoso constitúe un problema dentro do seu sector de negocios, para o que cumprirá
que pescuden as súas circunstancias e causas. De teren coñecemento da existencia
destas prácticas, deberán buscar para as persoas que as sofren as solucións alternativas
apropiadas, mais que transcendan do ámbito empresarial, de xeito que se implique a
sociedade. A estratexia proposta persegue que nos contratos de traballo figuren
apartados en que se fagan constar expresamente a voluntariedade do emprego e a súa
dispoñibilidade, no sentido de que os traballadores poidan decidir dar por finalizada
a súa relación laboral cando o estimen oportuno, alén das condicións de traballo,
xunto coas garantías legais pertinentes para eses efectos.

un punto que chama a atención é o que alude á necesidade de asegurar que os
traballadores contratados non teñan débedas cos empresarios, pois podería darse o
caso de que se visen coaccionados para traballaren para saldalas; aínda que tamén se
mostra unha especial preocupación polo traballo prestado por reclusos, caso en que
se insta a lles aplicar as mesmas condicións que ao resto dos traballadores. Finalmente
pídese que as empresas non establezan negocios con outras que puidesen ocultar
traballos forzosos nalgunha das fases de produción.

De por parte, co fin de erradicar o traballo forzoso, un elemento fundamental dentro
desa actuación das empresas é o que vén dado polo papel que xogan dentro da
comunidade onde desenvolven as súas actividades. Así, desde o Pacto Mundial
considérase a necesidade de que as empresas apoien e axuden a deseñar programas
educativos dirixidos en particular á formación profesional, así como de asistencia a
aqueles nenos que se viron obrigados a levar a cabo traballos forzosos; e para
conseguir estes obxectivos, faise fincapé nos sistemas de microcréditos. De igual
maneira, formúlase a necesidade de fomentar o desenvolvemento de programas
complementarios de saúde e nutrición destinados aos traballadores que se visen
compelidos a efectuaren traballos forzosos, insalubres ou perigosos, de xeito que se
facilite o acceso aos servizos sanitarios de quen sufrise enfermidades ou malnutrición
como consecuencia do seu traballo nestas condicións.

No relativo ao traballo infantil, no Convenio sobre a idade mínima de admisión ao
emprego, 1973 (núm. 138), da oIT recoméndase que en xeral a idade mínima para
comezar a traballar non sexa inferior á da finalización da escolarización obrigatoria,
e en calquera caso nunca inferior aos 15 anos de idade, mentres que naqueles traballos
que poidan entrañar algún tipo de risco será de 18 anos. Aínda así, a propia oIT
admite o comezo do acceso ao traballo en idades inferiores –14 e 13 anos– naqueles
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traballos considerados como «lixeiros», coa condición que iso non poña en perigo a
saúde ou a seguridade dos menores nin obstaculice a súa educación, a súa orientación
vocacional ou a súa formación profesional.

No marco do Pacto Mundial, a abolición do traballo infantil ten que ser unha das
principais preocupacións das empresas, que deben refugar toda forma de traballo
infantil e mostrar un especial interese por aquelas actuacións derivadas de contratos
con outras empresas que puidesen estar a realizar prácticas destas características.
Dentro do traballo infantil considéranse as modalidades máis desprezables a
utilización de nenos en conflitos armados ou para o pagamento de débedas, o traballo
forzoso ou o emprego de nenos para a prostitución ou a pornografía infantil, a
fabricación e o tráfico de drogas. Corresponde ás empresas a difícil tarefa de
detectaren casos de traballo infantil, e aconséllaselles acudiren á axuda de oNG ou
axencias da oNu. A obriga esténdese a separar destas situacións os nenos e
ofrecerlles alternativas que poidan xerar ingresos para as persoas de máis idade da
familia.

Entre as medidas que se propoñen, unha das máis salientables é a de premer as
empresas subcontratistas, os provedores e outros aliados empresariais para que loiten
a prol de erradicar o traballo infantil, así como para que garantan traballos e salarios
axeitados aos adultos das familias co obxecto de que os menores non necesiten
traballar. No tocante a unha acción comunitaria, faise imprescindible que as empresas
participen en programas educativos e de orientación profesional para os nenos
traballadores que tamén atinxan os seus pais, e que creen programas complementarios
de sanidade, nutrición e riscos laborais. 

– A eliminación de calquera tipo de discriminación laboral

o Pacto Mundial busca eliminar calquera práctica discriminatoria no emprego e a
ocupación, entendendo neste caso por discriminación calquera distinción, exclusión
ou preferencia que produza o rexeitamento ou a desigualdade nas oportunidades ou
no tratamento de solicitudes de emprego ou ocupación realizada por razón de raza,
sexo, cor, relixión, opinións políticas, nacionalidade, discapacidade física ou mental,
orixe ou extracción social da persoa; e isto tanto de xeito directo, é dicir, porque
derive de normas, como de xeito indirecto. 

Ao noso entender, esta é unha cuestión fundamental a respecto da cal, na sociedade
en que vivimos, queda aínda moito por facer, e cómpre que os axentes empresariais
tanto privados como públicos se esforcen por erradicar calquera tipo de
discriminación no traballo como unha das principais manifestacións da súa
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responsabilidade social empresarial, sequera porque a existencia de prácticas
discriminatorias comporta unha perda do prestixio da empresa e, por tanto, unha
diminución dos investimentos.

unha das estratexias que o Pacto Mundial propón para eliminar as prácticas
discriminatorias ten a ver con afondar no coñecemento dos diferentes tipos de
discriminación. De igual xeito, con promover unha política de igualdade en que a
cualificación, a experiencia e as aptitudes sexan fundamentais para o
desenvolvemento dun traballo con independencia de calquera outra circunstancia que
poida motivar a desigualdade e que sexa totalmente allea ao desempeño do traballo.
Para ese efecto, cómpre que as empresas conciencien o seu persoal das necesidades
derivadas de situacións como, por exemplo, a discapacidade, así como que establezan
todas aquelas medidas de seguridade que sexan necesarias, alén de protocolos de
actuación ante as reclamacións dos empregados, que dean solución ás situacións de
desigualdade.

Fóra do ámbito estritamente interno das empresas –o que centra o noso obxecto de
investigación– a loita por erradicar a discriminación ha de ter unha proxección
exterior, no sentido de que as organizacións deben mostrar unha actitude de
preocupación e implicación na consecución da igualdade e da integración na
comunidade de orixe. o Pacto Mundial alude ademais a aquelas actividades realizadas
fóra do país, onde as empresas deberán adaptarse ás tradicións culturais e colaborar
cos representantes dos traballadores e coas autoridades gobernamentais para
garantiren o acceso ao emprego das mulleres e os grupos minoritarios.

– A loita contra a corrupción en todas as súas formas, incluídos a extorsión e o
suborno

En xuño de 2004, durante o Cumio de Líderes do Pacto Global que tivo lugar en
Nova york, anunciouse que o Pacto Global incluiría en diante un décimo principio
contra a corrupción. Previamente, en decembro de 2003 a oNu adoptara en México
a Convención das Nacións unidas contra a corrupción, o instrumento xurídico que
habería de servir de base para a inclusión dese décimo principio que vén comprometer
os asinantes non soamente a evitar a corrupción nas súas múltiplas formas, senón
tamén a desenvolver políticas de loita contra ela.

– As empresas non deben ser cómplices da vulneración dos dereitos humanos

o Pacto Mundial entende que as empresas deben afastarse de calquera conduta que
constitúa unha conculcación dos dereitos humanos fundamentais por parte doutras
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empresas (en especial as que formen parte da súa cadea de subministración), gobernos
(en particular aqueles autoritarios ou febles) ou entidades de calquera tipo con que
establezan relacións, máis aló do negocio concreto, para non se converteren en
cómplices de tal vulneración. A complicidade sería directa, por exemplo, no caso de
que unha empresa colaborase no desprazamento forzoso dunha poboación no marco
das súas actividades negociais; é indirecta se se beneficiase dos abusos cometidos
por outra entidade , tal sería o caso do uso de medidas represivas na protección de
instalacións. Fálase tamén no Pacto dunha complicidade silenciada naqueles casos
de pasividade por parte das empresas ao empregaren nas condicións da contratación
normas claramente discriminatorias.

2. Outras actividades internacionais a favor da responsabilidade social
empresarial. Especial alusión á norma ISO 26000

Nos últimos anos foron moitos os encontros e documentos dedicados a debater sobre
a responsabilidade social empresarial (RSE), o que vén dar mostras da relevancia que
está a adquirir esta preocupación social. Entre outras, cabe mencionarmos as seguintes
iniciativas:

– A conferencia de alto nivel do Asia-Europe Meeting sobre RSE, que tivo lugar en
Postdam en 2009 baixo o lema «Shaping CSR: oportunities for the Well-being of the
ASEM Workforce», a cal serviu de punto de encontro para debater a situación actual
da RSE e tratar en profundidade determinados aspectos das relacións de traballo.

– o Foro América Latina e o Caribe (ALC)-unión Europea (uE), desenvolvido en
Bos Aires tamén en 2099, que versou sobre a responsabilidade social corporativa
(RSC) e tratou principalmente cuestións de carácter laboral, as contribucións á
competitividade, e a innovación e o desenvolvemento sustentables.

– A III Conferencia España-Iberoamérica sobre Responsabilidade Social da
Empresa, México, 2009, cuxo obxectivo foi debater os impactos que a crise está a ter
sobre as prácticas responsables, as medidas que poden poñerse en marcha para paliar
os devanditos efectos negativos e as estratexias encamiñadas a usar as prácticas
responsables como unha das ferramentas para combater os efectos da crise e
contribuír á recuperación.

– A Conferencia sueca da Presidencia europea sobre RSE «Protect, respect and
remedy», que tivo lugar en Estocolmo en 2009, en que os gobernos sueco e español
manifestaron a súa vontade conxunta de seguir promovendo a RSE na contorna global
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dos dereitos humanos e avanzar no marco europeo cunha aposta polo diálogo
multilateral, cuxa experiencia se está desenvolvendo xa no Consello Estatal de RSE.

– As edicións de 2009 e 2010 da conferencia europea Multistakeholder Forum sobre
RSE, que tiveron lugar en Bruxelas, as cales serviron de plataforma para que os
principais actores europeos debatesen sobre a RSE: a Comisión Europea, empresas,
sindicatos, asociacións empresariais, investidores, expertos, oNG, organizacións e
administracións públicas.

– o Seminario de Cooperación Internacional AECID-MTIN, que contou en
Cartaxena de Indias, en 2011, con distintos países de América Latina: Colombia, Perú,
Bolivia, Venezuela, Ecuador, México, e tamén coa presenza de Mercosur, e que tratou
sobre o fomento da RSE nos respectivos ámbitos de actuación dos participantes.

De por parte, entre as accións de carácter internacional, merece unha especial atención
pola súa grande importancia para a integración das prácticas de RSE nas empresas a
Norma ISo3 26000 –«Guía sobre responsabilidade social»–, que parte da base de que
a utilización da RSE no proceso empresarial trae consigo vantaxes competitivas; unha
mellor reputación; unha maior capacidade para atraer e reter os traballadores ou
membros da organización, clientes ou usuarios; unha mellor percepción dos
investidores, propietarios, doadores, patrocinadores e a comunidade financeira; e
unha máis proveitosa relación con empresas, gobernos, medios de comunicación,
provedores, organizacións pares, clientes e a comunidade onde opera.

A devandita norma vén constituír un elemento de guía para calquera tipo de
organización, independentemente do seu tamaño ou localización, en temas como o
significado da RSE e os seus antecedentes e tendencias, os seus principios e prácticas;
outras materias fundamentais relacionadas coa responsabilidade social; a integración,
implementación e promoción dun comportamento socialmente responsable en toda a
organización, e tamén na sociedade a través das súas políticas e prácticas dentro da
súa esfera de influencia; a identificación e o compromiso coas partes interesadas; e a
comunicación dos compromisos, o desempeño e outra información relacionada coa
responsabilidade social. Así mesmo, a Norma ISo 26000 pretende axudar as
organizacións a contribuír a un desenvolvemento sustentable, alén de promover que
vaian alén do simple cumprimento da lei, como parte esencial da súa RSE.
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3 A organización Internacional de Estandarización (ISo) está formada por cento sesenta e tres organismos nacionais de
normalización de moi diferentes países. A súa finalidade é prover as empresas, os gobernos e a sociedade de ferramentas
prácticas nas tres dimensións do desenvolvemento sustentable: económica, ambiental e social.



Ao aplicar a Norma ISo 26000 é aconsellable que a organización tome en
consideración a diversidade social, ambiental, legal, cultural, política e
organizacional, así como as diferenzas nas condicións económicas entre países,
sempre que sexan coherentes coa normativa internacional de comportamento; ao fin
e ao cabo, preténdese promover un entendemento común no campo da
responsabilidade social e complementar outros instrumentos e iniciativas relacionados
con ela. Así, aborda diferentes aspectos da RSE concretados –entre outros– nos
seguintes asuntos, algúns dos cales xa vimos ao falarmos do Pacto Mundial da oNu:
a debida dilixencia na observancia e o respecto dos dereitos humanos; as situacións de
risco para os devanditos dereitos; evitar a complicidade na violación dos dereitos
humanos; a resolución de reclamacións; a discriminación e os grupos vulnerables; os
dereitos civís e políticos; os dereitos económicos, sociais e culturais; os principios e
dereitos fundamentais no traballo; as prácticas laborais; as condicións de traballo e
protección social; o diálogo social; a saúde e seguridade no traballo; o desenvolvemento
humano e a formación no lugar de traballo. 
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Resumo

A Constitución española obriga os poderes públicos a estableceren unha política que garanta
a formación profesional dos traballadores. Este artigo céntrase en analizar os instrumentos
específicos previstos no sistema educativo galego para facilitar o exercicio deste dereito aos
traballadores.
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Abstract

The Spanish Constitution requires the public authorities to establish a policy that ensures
workers training. This article focuses on analyzing the specific instruments provided by the
Galician educational system to facilitate the exercise of this right to workers.

Keywords: Vocational training, Adult education, Educational system.
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I. Introdución

1.A formación profesional, recoñecida no Estatuto dos traballadores como un dereito
destes en relación co traballo1, ten o seu fundamento último na propia Constitución
española, a cal, dentro dos principios directores da política social e económica,
establece na epígrafe 2 do seu artigo 402 que «os poderes públicos fomentarán unha
política que garanta a formación e readaptación profesionais» dos traballadores3. Pode
afirmarse que este é un dereito que ten –utilizando a expresión de Martínez Girón–
«un carácter especialmente compulsivo»4 no ordenamento xurídico español, que
deriva da citada previsión constitucional. De por parte, cómpre precisarmos que por
formación profesional se entende –segundo indica o artigo 9 da Lei orgánica 5/2002,
do 19 de xuño, das cualificacións e da formación profesional5– o «conxunto de
accións formativas que capacitan para o desempeño cualificado das diversas
profesións, o acceso ao emprego e a participación activa na vida social, cultural e
económica»6.

2. Sobre a base do establecido na Constitución, correspóndelles aos poderes públicos
fomentar as accións encamiñadas a lles permitir aos traballadores o exercicio deste
dereito. Para dar cumprimento a esta previsión constitucional, tanto na Administración
xeral do Estado como nas administracións das comunidades autónomas os
departamentos con competencias en materia de traballo contan con unidades que
teñen dentro das súas funcións a realización ou xestión das ofertas formativas que
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1 Véxase a letra b) da epígrafe 2 do artigo 4 do Real decreto lexislativo 1/1995, do 24 de marzo, polo que se aproba
o texto refundido da Lei do Estatuto dos traballadores (BoE n.º 75, do 29 de marzo de 1995).
2 Que está situado no capítulo III do título I.
3 o artigo 40 da Constitución non alude expresamente aos traballadores cando establece o fomento da formación
profesional. Así e todo, a posición sistemática deste artigo permite concluírmos que tal previsión está destinada a eles
en concreto, pois aparece intimamente relacionado coa promoción profesional e acompaña outros dereitos como o
dereito á seguridade e a hixiene no traballo; ao descanso necesario mediante a limitación da xornada laboral, ou
mesmo ás vacacións periódicas retribuídas.
4 Véxase MARTÍNEZ GIRóN, J.; ARuFE VARELA, A. e CARRIL VÁZQuEZ, X. M. (2013) Derecho de la Seguridad Social.
A Coruña, Netbiblo, p. 169, onde o citado autor utiliza esta expresión a respecto do dereito á prestación por
desemprego, xustamente por «aparecer especificamente esixida pola CE».
5 BoE n.º 147, do 20 de xuño de 2002.
6 Artigo 9. Continúa indicando que dentro da formación profesional se inclúen «as ensinanzas propias da formación
profesional inicial, as accións de inserción e reinserción laboral dos traballadores, así como as orientadas á formación
continua nas empresas, que permitan a adquisición e actualización permanente das competencias profesionais».
Véxase tamén o artigo 39.1 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (BoE n.º 106, do 4 de maio de
2006), en diante LoE.



garantan a efectividade deste dereito. Así, na Administración central esta competencia
correspóndelle á Subdirección Xeral de Políticas Activas de Emprego do Servizo
Público de Emprego Estatal7. Polo que se refire á Xunta de Galicia, dentro da
Consellería de Traballo e Benestar a competencia tena atribuída a Subdirección Xeral
de Formación para o Emprego8.

3. Porén, as administracións con competencias en materia de traballo non son as
únicas que realizan accións coa finalidade de facilitar o exercicio do dereito á
formación profesional da poboación activa9. Estas tamén son levadas a cabo, entre
outras10, polas administracións educativas no ámbito das súas competencias. Dentro
da Administración xeral do Estado, a Dirección Xeral de Formación Profesional do
Ministerio de Educación, Cultura e Deporte ten entre as súas funcións «as relacións
de coordinación no ámbito da formación profesional e da aprendizaxe ao longo da
vida»11. Pola súa banda, dentro da Administración educativa galega a Subdirección
Xeral de Formación Profesional inclúe entre as súas funcións algunhas directamente
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7 Véxase o artigo 13 do Real decreto 1383/2008, do 1 de agosto, polo se aproba a estrutura orgánica e de participación
institucional do Servizo Público de Emprego Estatal (BoE n.º 201, do 20 de agosto de 2008). Véxase tamén, no
mesmo real decreto, a letra h) do artigo 2, que establece como unha das competencias do Servizo Público de Emprego
Estatal a de «xestionar os programas de (...) formación profesional para o emprego».
8 Véxase a epígrafe 1 do artigo 19 do Decreto 42/2013, do 21 de febreiro, polo que se establece a estrutura orgánica
da Consellería de Traballo e Benestar (DoG n.º 46, do 6 de marzo de 2013). Esta competencia distribúese entre os
dous servizos de que se compón a citada subdirección, o de Planificación de Formación para o Emprego e o de
Xestión Administrativa de Formación para o Emprego (véxase a epígrafe 2 do citado artigo 19).

Téñase en conta que tras a aprobación do Real decreto 395/2007, do 23 de marzo, polo que se regula o subsistema
de formación profesional para o emprego (BoE n.º 87, do 11 de abril de 2007), pasaron a integrarse neste os anteriores
subsistemas de formación profesional continua e ocupacional coa finalidade de «adaptar a formación dirixida aos
traballadores ocupados e desempregados á nova realidade económica e social, así como ás necesidades que demanda
o mercado de traballo» (véxase o parágrafo segundo da exposición de motivos deste real decreto).
9 Por poboación activa enténdese, segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), o conxunto de «persoas de 16
ou máis anos que (...) subministran man de obra para a produción de bens e servizos ou están dispoñibles e en
condicións de incorporarse á devandita produción», subdividida en «ocupados e parados». INE (2014) [en liña]
Encuesta de Población Activa (EPA). Primer trimestre de 2014. Dispoñible no enderezo web
<http://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/epa0114.pdf>.
10 Véxase, a modo de exemplo, o artigo 8 do Decreto 43/2013, do 21 de febreiro, polo que se establece a estrutura
orgánica do Servizo Galego de Saúde (DoG n.º 47, do 7 de marzo de 2013), en cuxa epígrafe 1, letra a), se sinala
como unha das funcións da Subdirección Xeral de Investigación, Docencia e Innovación a de «planificación,
promoción e avaliación das accións de formación sustentadas nas necesidades do Sistema Público de Saúde de
Galicia»; ou o artigo 3.1 da Lei 4/1987, do 27 de maio, de creación da Escola Galega de Administración Pública (DoG
n.º 143, do 16 de maio de 1987), que fixa como un dos seus fins «a realización de cursos de (...) formación e
perfeccionamento do persoal ao servizo da Administración Pública da Comunidade Autónoma».
11 Véxase a letra b) da epígrafe 1 do artigo 7 do Real decreto 257/2012, do 27 de xaneiro, polo que se desenvolve a
estrutura orgánica básica do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte (BoE n.º 24, do 28 de xaneiro de 2012).



relacionadas coa formación profesional do colectivo das persoas activas12. Son,
precisamente, as accións de formación profesional promovidas pola nosa
administración educativa destinadas a este colectivo (as persoas adultas) as que serán
obxecto de análise neste artigo.

II. Consideracións xerais da formación profesional no réxime para as
persoas adultas en Galicia

4.A norma marco que regula a formación profesional no sistema educativo de Galicia
é o Decreto 114/2010, do 1 de xullo, polo que se establece a ordenación xeral da
formación profesional do sistema educativo de Galicia13. o seu artigo 20, titulado
«Réximes e modalidades das ofertas de formación profesional», establece dentro do
réxime para as persoas adultas as modalidades presencial, semipresencial e a
distancia14, que se tratarán deseguido. Tamén se analizará a formación profesional
dual, a que non se fai referencia no citado decreto, dado que foi introducida na
normativa reguladora do sistema educativo español no ano 201315, malia que xa con
anterioridade se sentaran as bases para o seu desenvolvemento16.

5. Con carácter xeral, para acceder a calquera modalidade do réxime para as persoas
adultas esíxese o cumprimento dos requisitos xerais de acceso aos ciclos de formación
profesional17, e un requisito específico de idade consistente en ter dezaoito anos ou
cumprilos antes de que finalice o ano natural en que comece o curso escolar18.
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12 Véxase, entre outras, as letras g), i), j) ou k) da epígrafe 2.3 do artigo 24 do Decreto 4/2013, do 10 de xaneiro, polo
que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Cultura, Educación e ordenación universitaria (DoG n.º 13,
do 18 de xaneiro).
13 DoG n.º 131, do 12 de xullo.
14 Tamén prevé establecer a modalidade de curso completo, así como a posibilidade de realizar ofertas por unidades
formativas de menor duración (con formación tanto presencial como semipresencial e a distancia), mais até hoxe non
se fixo efectiva ningunha destas posibilidades, nin sequera se estableceu unha regulación para as unidades formativas
de menor duración.
15 Véxase a Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, de mellora da calidade educativa (BoE n.º 295, do 10 de
decembro de 2013), en diante LoMCE, que introduciu o artigo 42 bis na LoE.
16 Véxase o Real decreto 1529/2012, do 8 de novembro, polo que se desenvolve o contrato para a formación e a
aprendizaxe e se establecen as bases da formación profesional dual (BoE n.º 270, do 9 de novembro de 2012).
17 Son os que veñen determinados no artigo 41 da LoE.
18 Excepcionalmente permíteselles aos maiores de dezaseis anos acceder a este réxime cando se der algunha das
seguintes circunstancias: a) que teñan «un contrato laboral que lles impida acudir aos centros educativos polo réxime
ordinario», ou b) «que sexan deportistas de alto rendemento» (véxase o parágrafo segundo da epígrafe 1 do artigo
43 do Decreto 114/2010).



No entanto, permítese o acceso a determinada oferta de formación profesional para
certos colectivos sen necesidade do cumprimento dos requisitos xerais de acceso,
caso dos módulos profesionais incluídos en títulos e asociados a unidades de
competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais19. Esta posibilidade
xustifícase pola necesidade de «facilitar a formación permanente, a integración social
e a inclusión de persoas e de grupos desfavorecidos no mercado de traballo»20. Neste
caso será preciso acreditar «unha experiencia laboral equivalente ao traballo a tempo
completo de dous anos nunha actividade laboral directamente relacionada co sector
profesional do ciclo formativo que se desexe cursar»21.

6. A posibilidade que se lles ofrece a estas persoas de cursaren módulos profesionais
de ciclos de formación profesional permítelles que, tras a súa superación, acrediten
as unidades de competencia a que están asociados. No entanto, mentres non cumpran
os requisitos de acceso non poderán cursar aqueles outros módulos do título que non
estean asociados a unidades de competencia22. Dado que en todos os títulos de
formación profesional se inclúen módulos non asociados a unidades de competencia23,
non poderán cursar a totalidade dos que os compoñen e non poderán obter o título de
formación profesional, pois así o indica a epígrafe 1 do artigo 57 do Decreto
114/2010, que para se titular esixe expresamente a superación da totalidade dos
módulos que compoñen o ciclo formativo, así como cumprir os requisitos de acceso
a el24.
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19 Véxase a epígrafe 3 do artigo 43 do Decreto 114/2010.
20 Ibidem.
21 Véxase a epígrafe 3 do artigo 7 da orde do 5 de xuño de 2007, pola que se regula o procedemento de admisión do
alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos para impartir ciclos formativos de formación profesional
de graos medio e superior en réxime ordinario e para as persoas adultas (DoG n.º 115, do 15 de xuño de 2007).
22 Nos anexos IV ou V –en función de se é un título de nova creación ou que substitúe outro xa existente– dos decretos
que desenvolven os currículos dos títulos de formación profesional en Galicia indícanse as equivalencias entre
unidades de competencia e módulos profesionais, e viceversa.
23 Véxase o artigo 22 do Real decreto 1147/2011, do 29 de xullo, polo que se establece a ordenación xeral da formación
profesional do sistema educativo (BoE n.º 182, do 30 de xullo).
24 Establece que «para a obtención do título de técnico ou de técnico superior cumprirá acreditar a superación de
todos os módulos profesionais de que conste o correspondente ciclo formativo, así como cumprir os requisitos de
acceso a el».



III. As modalidades de formación profesional no réxime para as persoas
adultas

A) A modalidade presencial

7. o Decreto 114/2010 establece dentro da modalidade presencial a posibilidade de
facer ofertas de curso completo, por módulos ou por unidades formativas de menor
duración25, mais o certo é que até hoxe a consellería con competencias en materia de
educación fai unicamente unha oferta modular. Entende que «esta modalidade facilita
a cualificación profesional, xa que ofrece a posibilidade de abordar a realización dun
ciclo formativo con máis flexibilidade, e permite dar resposta ás demandas que
suscitan o mercado laboral e os colectivos específicos»26.

8.A oferta modular permite matricularse en calquera dos módulos dun ciclo formativo
dado. Non é preciso, por tanto, ter superados determinados módulos de formación
nun centro educativo como requisito para cursar outros. Esta liberdade de elección de
módulos non é, con todo, absoluta, pois teñen que seleccionarse dentro do mesmo
ciclo formativo, a carga lectiva máxima anual non poderá superar as 1000 horas e
deberá existir unha compatibilidade horaria entre os módulos en que se formalice a
matrícula do 90%27. Cando non resulte posible a asistencia a determinados módulos
–o que poderá acontecer, entre outras, por razóns laborais, familiares ou de
incompatibilidade horaria con outro módulo en que se estea matriculado/a– poderá
solicitárselle á inspección educativa a asistencia no réxime ordinario, sempre que
existir a oferta dese ciclo neste réxime no centro28.

9. os criterios para elaborar os horarios na modalidade presencial do réxime para as
persoas adultas teñen en consideración as particulares necesidades dos colectivos a
que vai destinada esta oferta. A orde do 12 de xullo de 2011, pola que se regulan o
desenvolvemento, a avaliación e a acreditación académica do alumnado das
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25 Véxase a letra b) da epígrafe 1 do artigo 20 do Decreto 114/2010.
26 Véxase o parágrafo noveno da exposición de motivos da orde do 9 de xuño de 2014, pola que se actualiza a oferta
modular polo réxime de persoas adultas, nas modalidades presencial, semipresencial e a distancia, de ciclos formativos
de grao medio e de grao superior de formación profesional en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia
para o ano académico 2014/15 (DoG n.º 113, do 16 de xuño de 2014).
27 Así o indica a epígrafe 1 do artigo 5 da orde do 12 de xullo de 2011, pola que se regulan o desenvolvemento, a
avaliación e a acreditación académica do alumnado das ensinanzas de formación profesional inicial (DoG n.º 136,
do 15 de xullo de 2011).
28 Véxase a epígrafe 2 do artigo 5 da orde do 12 de xullo de 2011.



ensinanzas de formación profesional inicial, precisamente indica que «co fin de
facilitar a asistencia do alumnado traballador sempre que as necesidades do centro así
o posibiliten, garantirase a homoxeneidade das franxas horarias en que se imparta
cada módulo». Do mesmo xeito, «procurarase que a través da distribución horaria o
alumnado poida acreditar as unidades de competencia que conformen cualificacións
profesionais incluídas no título»29.

10. outra cuestión relevante canto á elaboración dos horarios nesta modalidade
naqueles centros que realicen a oferta completa do título é a necesidade de garantir
que o «alumnado poida rematar todos os módulos de formación no centro educativo,
agás o módulo de proxecto no caso de ciclos de grao superior, en dous cursos
académicos, no caso de ciclos formativos de 2000 horas de duración, ou ben nun
curso académico, no caso de ciclos formativos de menos de 2000 horas de
duración»30. unha vez completados os módulos de formación nun centro educativo
poderá recibirse o módulo de formación en centros de traballo, e no seu caso facer o
proxecto, no primeiro trimestre do seguinte curso académico31.

11. Por último, cómpre facermos referencia a un dos elementos en que a oferta para
as persoas adultas presenta particularidades a respecto do réxime ordinario: o proceso
de admisión do alumnado32. No réxime ordinario, cando hai máis solicitudes que
prazas dispoñibles, utilízase para establecer a prioridade de admisión –de xeito
análogo a como se fai noutros ámbitos do sistema educativo– o expediente académico
do alumnado, tomándose en consideración a cualificación obtida e, no seu caso, a
modalidade de bacharelato cursada33. Non obstante, no réxime para as persoas adultas
os criterios que se valoran para establecer esta prioridade non están relacionados coas
cualificacións obtidas polo/a solicitante, mais con outros aspectos como a súa
traxectoria profesional. Para tal efecto existe un baremo en que se outorga unha
determinada puntuación en función do cumprimento ou non de determinados
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29 Véxase a letra d) da epígrafe 3 do artigo 19 da orde do 12 de xullo de 2011. Téñase en conta que, segundo se
indica na letra b) da citada epígrafe, «as actividades lectivas, agás a FCT (e o módulo de proxecto, en caso de ciclos
de grao superior), desenvolveranse durante os tres trimestres de que consta cada curso académico».
30 Véxase a letra c) da epígrafe 3 do artigo 19 da orde do 12 de xullo de 2011.
31 A epígrafe 6 do artigo 45 do Decreto 114/2010 indica que «no caso da oferta parcial a que se fai referencia no artigo
22.º deste decreto [réxime para as persoas adultas], a consellería con competencias en materia de educación poderá
establecer criterios de admisión diferentes aos establecidos con carácter xeral».
32 Véxase as epígrafes 1 a 5 do artigo 45 do Decreto 114/2010.
33 Lémbrese que, tal e como se indicou antes, é posible matricularse en determinados módulos de ciclos formativos
malia non cumprir cos requisitos académicos de acceso.



requisitos, sen que sexan estes excluíntes. Así, na modalidade presencial, cando o/a
solicitante cumpre os requisitos de acceso ao ciclo en cuestión outórganselle 10
puntos (con independencia da cualificación obtida na titulación alegada ou na proba
de acceso)34. os restantes puntos asígnanse pola experiencia laboral acreditada nun
«sector produtivo directamente relacionado co ciclo formativo a que pertence o
módulo profesional», a razón de 3 puntos por ano, cun máximo de 15 puntos; e por
ter módulos xa acreditados no ciclo formativo en cuestión, a razón de 2 puntos por
cada módulo35. No caso de que exista empate entre os solicitantes, e coa finalidade
de «favorecer o fomento das vocacións nas áreas con infrarrepresentación de mulleres
ou de homes», terán prioridade as persoas «do sexo menos representado na área
profesional en que se demande a praza de formación»36.

B) As modalidades semipresencial e a distancia

12. A formación profesional a distancia regúlase na actualidade no Real decreto
1147/2011, do 29 de xullo, polo que se establece a ordenación xeral da formación
profesional do sistema educativo37, que lle dedica o capítulo IV do título IV. Ten como
finalidade permitir «combinar o estudo e a formación coa actividade laboral ou outras
responsabilidades, así como con aquelas situacións persoais que dificulten o estudo
e a formación en réxime de ensino presencial»38. Para a elaboración da oferta desta
modalidade teñen prioridade aqueles ciclos relacionados con sectores en crecemento
ou que estean xerando emprego39.

13. En Galiza esta modalidade do réxime para as persoas adultas está prevista no
Decreto 114/201040, e organízase por medio da orde do 5 de novembro de 2010, pola
que se establece, con carácter experimental, a ordenación da formación profesional
inicial polo réxime para as persoas adultas nas modalidades a distancia e
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45 Véxase o artigo 10 da orde do 5 de xuño de 2007, pola que se regula o procedemento de admisión do alumnado
nos centros docentes sostidos con fondos públicos para impartir ciclos formativos de formación profesional de graos
medio e superior en réxime ordinario e para as persoas adultas (DoG n.º 115 do 15 de xuño).
44 Véxase a epígrafe 5 do artigo 9 da orde do 5 de xuño de 2007. Este criterio tamén se aplica nos procesos de
admisión no réxime ordinario, xunto co sorteo como último criterio de desempate.
43 BoE n.º 182, do 30 de xullo de 2011. Xa con anterioridade era contemplada no Real decreto 1538/2006, do 15 de
decembro, polo que se establece a ordenación xeral da formación profesional do sistema educativo (BoE n.º 3, do 3
de xaneiro de 2007), que lle dedicaba o seu capítulo VII.
42 Véxase a epígrafe 1 do artigo 49 do Real decreto 1147/2011.
41 Véxase a epígrafe 2 do artigo 49 do Real decreto 1147/2011.
40 Véxase o artigo 23 do Decreto 114/2010.



semipresencial46. Esta última norma foi ditada, non sen certo atraso e precipitación47,
para pór en marcha esta modalidade de oferta formativa no curso 2010/2011; e
continúa a resultar de aplicación na actualidade, malia o seu declarado carácter
experimental48. Presenta particularidades a respecto da modalidade presencial do
réxime para as persoas adultas, tanto desde o punto de vista organizativo e da
metodoloxía pedagóxica como nos criterios de admisión, que se analizan deseguido.

14. Comezando polas particularidades organizativas, o número máximo de alumnos
por grupo é de cincuenta49, fronte aos trinta que –con carácter xeral– se sinala para
as modalidades presenciais50. os módulos desenvólvense sobre a base da titoría
individual e colectiva do alumnado por parte do profesorado responsable de cada
módulo, e o seu horario anual distribúese de xeito que un 25% da carga horaria se
asigna á titoría colectiva e o 75% restante á individual51. Esta última lévase a cabo
«preferentemente de xeito telemático, e [abrangue] as accións de orientación,
dinamización, resposta e apoio ao proceso de aprendizaxe para que o alumnado poida
aprender de xeito autónomo empregando os materiais didácticos dispoñibles na
plataforma de teleaprendizaxe», á procura do «principio da autosuficiencia,
colaboración e autoaprendizaxe». Pola contra, a titoría colectiva é de carácter
presencial, debe realizarse no propio centro educativo en que o/a alumno/a estiver
matriculado/a e ten unha función de apoio e complemento á titoría individual52. Dado
o carácter destas ensinanzas, a asistencia ás actividades de titoría presencial é
voluntaria para o alumnado53.
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46 DoG n.º 217, do 11 de novembro de 2010.
47 A orde do 3 de xuño de 2010, pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2010-2011 nos centros docentes
sostidos con fondos públicos (DoG n.º 112, do 15 de xuño de 2010), marcou que no citado curso académico se
iniciasen as actividades lectivas o día 17 de setembro (véxase o artigo 5), cando nesta modalidade para ese curso
académico as actividades lectivas comezaron o día 29 de novembro (véxase a disposición transitoria única da citada
orde do 5 de novembro de 2010).
48 Que figura no propio título da orde.
49 Véxase o artigo 8 da orde do 5 de novembro de 2010.
50 Véxase a epígrafe 5 do artigo 28 do Decreto 114/2010.
51 o artigo 12 da orde do 5 de novembro de 2010 indica na súa epígrafe 1 que «as horas semanais de dedicación á
titoría colectiva para a realización por parte do alumnado das actividades programadas non poderá ser inferior ao
enteiro igual ou inmediatamente superior ao 25% das horas semanais que se establezan para cada módulo
profesional»; e na epígrafe 2 que «o resto do horario semanal establecido para cada módulo corresponderá á titoría
individual, que poderá ser telemática, telefónica ou presencial».
52 Véxase a epígrafe 2 do artigo 11 da orde do 5 de novembro de 2010.
53 Véxase a epígrafe 3 do artigo 11 da orde do 5 de novembro de 2010.
54 Ibidem.



15. Polo que se refire á metodoloxía pedagóxica, deberá ser «flexible e aberta»,
baseada «no emprego das tecnoloxías da información e da comunicación,
nomeadamente da internet», e incluír «actividades de autoaprendizaxe para o
alumnado empregando a plataforma de teleaprendizaxe» que para tal efecto puxo en
funcionamento a Consellería de Educación e ordenación universitaria54. A través da
citada plataforma póñense ao servizo do alumnado uns materiais didácticos
específicos para esta modalidade formativa, que son apoiados con actividades
presenciais de carácter eminentemente práctico no centro educativo288, enténdese que
nas titorías colectivas. Estes materiais son de uso obrigado por parte do profesorado
que impartir estas ensinanzas, que poderá utilizar outro material complementario ou
de apoio55.

16. No tocante aos criterios de admisión, difiren parcialmente dos existentes na
modalidade presencial, aínda que en ambos os casos responden a un padrón análogo
que os diferencia do réxime ordinario56. Así, tamén se outorgan 10 puntos aos
solicitantes que cumpran os requisitos de acceso, igual que na modalidade presencial;
porén, na experiencia laboral valórase tanto aquela «nun sector produtivo
directamente relacionado co ciclo formativo a que pertenza o módulo profesional» (3
puntos por ano, até un máximo de 15 puntos) como noutros sectores de actividade (1,2
puntos por ano traballado, cun máximo de 6 puntos). Nisto último distínguense dos
criterios de valoración na modalidade presencial, onde só se ten en consideración a
experiencia laboral en sectores directamente relacionados co título. Por último, tamén
existe unha diferenza no que atinxe á puntuación que se asigna por ter módulos
acreditados no ciclo, pois concédense 2,25 puntos por cada módulo, fronte aos 2
puntos da modalidade presencial57. Na orde non se explica a razón para estas
diferenzas no baremo de admisión entre as modalidades presencial e a distancia nin
se atopa xustificación para elas; ao noso entender, poden ser debidas á precipitación
na publicación da norma, á cal antes se fixo referencia58.

C) A formación profesional dual

17. o artigo 42 bis da LoE59 define a formación profesional dual como «o conxunto
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55 Véxase a epígrafe 2 do artigo 15 da orde do 5 de novembro de 2010.
56 os criterios de desempate son os mesmos que na modalidade presencial. Véxase a epígrafe 3 do artigo 6 da orde
do 5 de novembro.
57 Véxase a epígrafe 1 do artigo 6 da citada orde do 5 de novembro.
58 Véxase a epígrafe 13 deste traballo.
59 Incluído na LoE pola LoMCE.



de accións e iniciativas formativas que, en corresponsabilidade coas empresas, teñen
por obxecto a cualificación profesional das persoas, harmonizando os procesos de
ensino e aprendizaxe entre os centros educativos e os centros de traballo»60; e indica
que «o Goberno regulará as condicións e requisitos básicos que permitan o
desenvolvemento polas administracións educativas da formación profesional dual no
ámbito do sistema educativo»61. Tal e como se apuntou máis arriba62, con
anterioridade o Goberno xa ditara un real decreto para establecer as bases da
formación profesional dual no sistema educativo español, que constitúe a normativa
básica que as administracións educativas deben ter en conta para desenvolver esta
formación dentro do seu ámbito de competencia.

18. Para a posta en marcha da formación profesional dual en Galiza, a Administración
educativa galega ditou até o de agora tres ordes de autorización de implantación desta
modalidade formativa, referidas a supostos concretos e con carácter experimental63.
A primeira é de data do 10 de xaneiro de 2013 e refírese a un ciclo formativo de grao
superior de Sistemas de Telecomunicacións e Informáticos nun centro formativo en
colaboración cunha empresa en concreto64. Posteriormente ditáronse as ordes do 26
de xullo de 201365, que autoriza a implantación de catro ciclos formativos noutros
tantos centros educativos en colaboración con tres entidades; e do 6 de xuño de
201466, que autoriza a posta en marcha de dez ciclos formativos en seis centros
educativos en colaboración con sete entidades. Con todo, aínda non se ditou ningunha
normativa que desenvolva a ordenación da formación profesional dual en Galiza. A
falta desta norma, debe tirarse do contido común das tres citadas ordes, do que
seguidamente se dá conta.

19. A primeira cuestión de que falaremos son os requisitos de acceso a esta
modalidade formativa. Nas tres ordes faise referencia ao cumprimento dos requisitos
xerais de acceso á formación profesional que figuran no Decreto 114/2010; ora ben,
mentres que nas ordes do 10 de xaneiro e do 26 de xullo de 2013 se alude aos esixidos
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60 Véxase a súa epígrafe 1.
61 Véxase a súa epígrafe 2.
62 Véxase a epígrafe 4 deste traballo.
63 Xa se indica no propio título das ordes que son proxectos experimentais.
64 Véxase o DoG n.º 11, do 16 de xaneiro de 2013.
65 DoG n.º 148, do 5 de agosto de 2013.
66 DoG n.º 113, do 16 de xuño de 2014.



para o acceso ao réxime para as persoas adultas establecidos no artigo 43 deste
decreto67, na do 6 de xuño de 2014 menciónase o cumprimento dos requisitos xerais
de acceso á formación profesional que figuran no artigo 36 do citado decreto68.

un requisito específico para acceder a esta modalidade formativa, que é común ás tres
ordes, é «non ter realizado con anterioridade un contrato de formación e aprendizaxe
e cumprir os requisitos establecidos na normativa laboral vixente para poder
efectualo»69. Tamén figura como requisito común nas tres normas non ter superado
ningún módulo do ciclo que se pretenda cursar70. outro requisito común fai referencia
á falta da cualificación profesional que permita formalizar un contrato en prácticas
para o posto de traballo ou a ocupación obxecto do proxecto71. Ademais, nas tres
figura un requisito de idade, mais mentres que nas dúas primeiras o rango se sitúa
entre os dezaseis e os trinta anos, na terceira está entre os dezaseis e os vinte e nove
anos para os ciclos de grao medio e entre os dezaoito e os vinte e nove anos para os
ciclos de grao superior72. Estableceuse, ademais, outro requisito na primeira das tres
citadas ordes, referido á prohibición, con carácter xeral, de estar matriculado/a en
calquera ensinanza do sistema educativo no curso académico en cuestión73, que non
aparece nas outras dúas ordes.

20. A segunda cuestión que cómpre considerarmos nesta modalidade de oferta de
formación profesional é o procedemento de admisión, que difire substancialmente
dos correspondentes ás restantes modalidades e réximes. Consta de dúas fases: unha
no centro educativo e outra na empresa ou entidade colaboradora. Na primeira fase,
o centro educativo analiza a documentación presentada polos candidatos e elabora
unha relación provisional de solicitantes, ordenada alfabeticamente e con indicación
do requisito de acceso ao ciclo formativo, que fai pública no seu taboleiro de
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67 Véxase a letra a) do artigo 4 das citadas ordes.
68 Véxase a letra b) do artigo 2 desta orde.
69 Véxase a letra b) do artigo 4 das ordes do 10 de xaneiro e do 26 de xullo de 2013; e a letra d) do artigo 2 da orde
do 6 de xuño de 2014.
70 Véxase a letra d) do artigo 4 das ordes do 10 de xaneiro e do 26 de xullo de 2013; e a letra e) do artigo 2 da orde
do 6 do xuño de 2014. Nesta última engádese: «agás que fose cursado noutro ciclo formativo».
71 Véxase a letra c) do artigo 4 das ordes do 10 de xaneiro e do 26 de xullo de 2013; e a letra c) do artigo 2 da orde
do 6 de xuño de 2014.
72 Véxase a letra c) do artigo 4 das ordes do 10 de xaneiro e do 26 de xullo de 2013; e a letra a) do artigo 2 da orde
do 6 de xuño de 2014.
73 Véxase a letra e) do artigo 4 da orde do 10 de xaneiro de 2013.



anuncios. Tras un prazo de dous días hábiles para reclamar diante da dirección do
centro, publícase a relación definitiva de solicitantes. Na segunda fase a empresa ou
entidade colaboradora, a partir da listaxe facilitada polo centro educativo, e dentro dun
prazo de sete días hábiles, selecciona os participantes no proxecto. Para efectuar tal
selección, a empresa ou entidade colaboradora «realizará as probas de coñecementos
e capacitación profesional e as entrevistas psicoprofesionais para seleccionar as
persoas candidatas que teñan o perfil que mellor se adapte ás características da
actividade propia da empresa». Finalmente, as persoas seleccionadas deberán
formalizar a súa matrícula no centro educativo correspondente74.

21. A actividade formativa desenvólvese entre a empresa e o centro educativo. Para
tal efecto, a empresa designará un titor ou unha titora que será a persoa responsable
do seguimento da actividade formativa na empresa e da comunicación co centro
educativo. Pola súa banda, o centro educativo tamén designará unha persoa titora,
enténdese que entre o profesorado que imparte docencia a estes alumnos, que terá,
ademais das funcións de titoría establecidas con carácter xeral, a responsabilidade da
coordinación co equipo docente e de interlocución coa empresa. Deberase facer, como
mínimo, unha reunión de control mensual para o seguimento do alumnado75.

22. A avaliación dos módulos profesionais é responsabilidade do profesorado do
centro educativo, que deberá ter en consideración as achegas das persoas expertas da
empresa, así como o resultado das actividades que se desenvolveron nela76. Ao longo
do proceso de ensino-aprendizaxe o profesorado do centro educativo deberá efectuar
un seguimento deste, para o que terá que utilizar os instrumentos de avaliación e os
procedementos de recollida de información que figuren na programación do módulo77.
Ao finalizar cada ano do proxecto farase unha avaliación final de módulos78. Para
continuar no proxecto, con carácter xeral esíxeselle ao alumnado a superación dos
módulos correspondentes ao curso académico en cuestión79.
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74 Véxase o artigo 6 das ordes do 10 de xaneiro e do 26 de xullo de 2013; e o artigo 5 da orde do 6 de xuño de 2014.
75 Véxase o artigo 8 das ordes do 10 de xaneiro e do 26 de xullo de 2013; e o artigo 9 da orde do 6 de xuño de 2014.
76 Véxase a epígrafe 1 do artigo 9 das ordes do 10 de xaneiro e do 26 de xullo de 2013; e a epígrafe 1 do artigo 10 da
orde do 6 de xuño de 2014.
77 Véxase a epígrafe 2 do artigo 9 das ordes do 10 de xaneiro e do 26 de xullo de 2013; e a epígrafe 2 do artigo 10 da
orde do 6 de xuño de 2014.
78 Véxase a epígrafe 3 do artigo 9 das ordes do 10 de xaneiro e do 26 de xullo de 2013; e a epígrafe 3 do artigo 10 da
orde do 6 de xuño de 2014.
79 Véxase a epígrafe 1 da disposición adicional primeira das ordes do 10 de xaneiro e do 26 de xullo de 2013; e a
epígrafe 1 do artigo 12 da orde do 6 de xuño de 2014.



23. Para finalizarmos debemos facer referencia a outras particularidades desta
modalidade formativa. unha é a respecto do módulo de formación en centros de
traballo, pois a superación dos restantes módulos que integran o título –excepción
feita, no seu caso, do módulo do proxecto– leva implícita a exención de realizalo80.
outra é a respecto de supostos específicos de incumprimento do alumnado, que levan
aparellada a exclusión do proxecto de formación dual, isto é: «faltas repetidas de
asistencia e/ou puntualidade non xustificadas», «actitude incorrecta, atendendo ao
código disciplinario da empresa, ou por falta de aproveitamento»; e, no caso de
alumnado con contrato de formación e aprendizaxe, calquera das causas que figuran
na normativa laboral para a extinción deste81.
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80 Véxase o artigo 10 das ordes do 10 de xaneiro e do 26 de xullo de 2013; e o artigo 11 da orde do 6 de xuño de
2014.
81 Véxase a epígrafe 2 da disposición adicional primeira das ordes do 10 de xaneiro e do 26 de xullo de 2013; e a
epígrafe 2 do artigo 12 da orde do 6 de xuño de 2014.
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Resumo

o obxectivo quinto da Estratexia Europa 2020, relativo á loita contra a pobreza e a exclusión
social, constitúe un dos seus piares fundamentais. Neste marco, o traballo que agora se
presenta realiza un diagnóstico da pobreza e a protección social en España tras a recente crise
económica, cunha metodoloxía que combina a análise descritiva con modelos econométricos
–regresións lineais medidas por MCo– tendo en conta a evolución da economía e do mercado
laboral; ademais, compleméntase coa medición da pobreza a través do emprego e a
desigualdade no contexto europeo.

os resultados indican que o empeoramento da situación económica e do emprego influíu
negativamente nas taxas de pobreza, tanto en España como en Europa. No caso de España, de
por parte, o aumento do gasto en protección social non foi suficiente para cubrir os altos
índices de desemprego causados pola crise, o que motivou un aumento da pobreza
intimamente relacionado co ciclo económico. Por tanto, podemos predicir que o obxectivo
quinto da Estratexia Europa 2020, seguindo coa tendencia actual, non vai acadarse.

Palabras chave: protección social, pobreza, desigualdade, Estratexia Europa 2020.

Abstract

Among the key objectives of the Europe 2020 Strategy, the fight against poverty and social
exclusion (goal five) has become a mainstay. In this context, our work makes a diagnosis of
poverty and social protection in Spain following the recent economic crisis. The methodology
combines the descriptive analysis with econometric models via OLS linear regressions
measures. Our research focuses on the Spanish case where the analysis of poverty and social
protection is discussed in the light of developments in the economy and labour market. In
addition, this work is complemented by measuring poverty through employment and inequality
in the European context.

The results indicate that the worsening economic and employment situation has impacted
negatively on poverty rates for both Spain and Europe. In the case of Spain, the increased
spending on social protection has not been enough to cover the high unemployment caused
by the crisis. This has led to increased poverty closely linked to the economic cycle. Therefore,
we predict that the target five of the E2020 Strategy, following the current trend, it will not
come to pass.

Keywords: Social protection, Poverty, Inequality, European Strategy 2020, Social exclusion.
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1. Introdución

Antes da chegada da crise, Europa e os Estados unidos encontrábanse nun momento
de «economía idealizada», en que parecía que os ciclos do capitalismo terminaran e
que xa só cabía agardar a prosperidade; porén, os tempos de bonanza remataron e
chegaron a desaceleración económica e a crise de 2007, con cambios importantes no
estado de benestar dos denominados países desenvolvidos, entre os cales se atopa
España. Esta situación afectou aos gobernos, que se viron obrigados a endebedarse
para poder paliar as súas situacións financeiras; e, en consecuencia, á cidadanía, que
viu como se recortaban os seus dereitos sociais, como o paro devastaba os seus
fogares e como o seu nivel de vida xa non podía manterse. Ademais, moitas empresas
víronse obrigadas a pechar polo baixo nivel de consumo da poboación.

Durante este período, en España o Goberno foi implementando distintas políticas co
fin de atenuar o impacto da situación. En 2004 o Estado atopábase nunha situación
de superávit, polo que ante os primeiros síntomas de crise o gasto público aumentou,
nunha tentativa de que a economía continuase mellorando (Plan E) e de evitar a caída
do consumo (subsidio de 400 € para as persoas desempregadas sen dereito ao paro);
pensábase daquela que estes síntomas eran algo pasaxeiro e non se cría que se puidese
entrar nunha depresión económica. Chegado o 2010, non obstante, todo cambiara,
pois a situación da economía non se sostiña e o Estado contaba cun elevado déficit
público.

Premido polos mercados financeiros, que non confiaban na solvencia española, e por
algúns países como Alemaña, Francia ou os Estados unidos, o Goberno mudou a súa
política cara á austeridade e executou importantes recortes no gasto público, os cales
comportaron importantes diminucións do gasto en sanidade, en educación, nas
xubilacións e en investimento público; a baixada dos salarios públicos; a conxelación
das pensións; o establecemento de plans de aforro para as comunidades autónomas e
os concellos; e a redución da axuda social ao desenvolvemento (esencial para atinxir
os obxectivos de desenvolvemento do milenio). Por outra banda, tomáronse medidas
para aumentar os ingresos públicos, relacionadas, sobre todo, con subas de impostos:
aumentáronse o IVE e os tipos impositivos do IRPF (impostos que recaen sobre a
cidadanía). Así, España converteuse no país da oCDE que máis presión fiscal exerceu
sobre as familias, tal e como reflicte un informe de Intermón oxfam (2012, p. 35): «A
maior carga fiscal en España está soportada polos cidadáns, como consumidores e
como traballadores. o IVE e o IRPF representan o 87% do total dos ingresos fiscais».

Nesa altura, segundo o Consello Europeo, en España a conxuntura do mercado
laboral, sumada á ineficacia dos sistemas de protección social, xa provocara un
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aumento da pobreza e da exclusión social por enriba da media da uE, especialmente
no caso dos nenos e os mozos. Ademais, no noso país rexistrouse unha das maiores
caídas da renda familiar dispoñible e dos índices de desigualdade (Comisión Europea
2011).

No mesmo ano 2010, a unión Europea (uE) decidiu que debía considerarse un
cambio nas súas estratexias, xa que os países membros debían loitar unidos e baixo
un mesmo marco de referencia non só para saíren da crise individualmente, senón
tamén para que a uE acabase reforzada en conxunto e convertida nunha gran potencia
económica e social. Así, tras o fracaso da Estratexia de Lisboa pola falta de
compromiso político e coordinación dos estados membros (Fonseca, 2010), naceu a
denominada Estratexia Europa 2020. Este plan da uE para emerxer fortalecida da
crise económica dos últimos anos materialízase en cinco áreas cuxos obxectivos
deberían atinxirse ao longo da seguinte década: emprego; investigación e
desenvolvemento (I + D); cambio climático e sustentabilidade enerxética; educación;
e loita contra a pobreza e a exclusión social (Comisión Europea, 2014a).

Cabe preguntarse agora o motivo de centrarse na pobreza e a exclusión social, por que
é importante a protección social na citada estratexia. A resposta está en que o impacto
da crise económica sobre o denominado estado de benestar levou a que os estratos
sociais nunha situación de desprotección sexan cada vez maiores; e, asemade, en que
estes grupos están desprotexidos non xa pola privación económica, mais tamén debido
a outras circunstancias que adoitan acompañala, como unha baixa formación, a falta
de redes de apoio ou as dificultades de acceso ao mercado laboral. Cómpre termos en
conta que todos estes factores están interrelacionados, de maneira que nos atopamos
diante do peixe que morde o rabo. 

De acordo con Subirats (2004) as transformacións tanto económicas como sociais
que influíron no desenvolvemento dos conceptos de pobreza, desigualdade e
exclusión social poden reunirse en tres grupos. o primeiro está relacionado coa
fragmentación da sociedade: o aumento da inmigración, que trae consigo o
acrecentamento da diversidade étnica e cultural; o avellentamento da poboación e as
novas estruturas familiares, que reclaman novas formas políticas para lles dar solución
aos novos problemas de integración social que se xeran na sociedade. o segundo é
aquel concernente ao impacto da nova economía postindustrial: o novo modelo
económico, baseado máis no coñecemento e a información e xa non tanto na
produción mercantil, xera a aparición de novos colectivos aos cales lles custa
introducirse no mercado de traballo. Por último, o terceiro ten a ver coa flexibilidade
nos procesos de produción: existe unha destrución do emprego estable e nace un novo
emprego precario e de peor calidade.
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os cambios vividos polo noso país co estalido da crise en 2007, tanto no económico
como no social, comportaron que se creasen novos espazos de exclusión e
vulnerabilidade social; é dicir, nestes anos España viu como a súa taxa de pobreza se
elevaba de forma alarmante. Ao tempo, cando a situación económica precisaba da
protección social do Estado, o Goberno seguiu unhas políticas de austeridade e de
contención do gasto. Por este motivo, urxe darlles solución, entre outros, aos
problemas derivados da crise e relacionados co emprego, a protección social e a
pobreza, pois son factores interconectados que afectan aos niveis de desigualdade e
de exclusión social (Fresno García, 2011).

Ante este panorama actual, o noso artigo persegue analizar distintos indicadores
vinculados cos factores mencionados para atender ás relacións e dependencias entre
uns e outros, e, así, obter algunhas conclusións interesantes no tocante a acadar con
éxito o obxectivo da loita contra a pobreza previsto na Estratexia Europa 2020.
Estamos na mesma situación que os nosos veciños europeos? é a falta de emprego a
causa do aumento da pobreza? E da desigualdade? A estrutura do traballo é a seguinte:
na sección 2 defínese a pobreza e outros aspectos intimamente vinculados con ela,
para alén de se describir o impacto da crise económica no contorno social español;
na sección 3 preséntase a análise econométrica como metodoloxía empregada, así
como as fontes e datos utilizados no noso estudo, e móstrase os resultados obtidos;
por último, na sección 4 coméntanse as principais contribucións do traballo e
resúmense as conclusións finais.

2. Pobreza e crise do estado de benestar en España

A pobreza é un fenómeno complexo e, xa que logo, a súa definición non é unívoca.
De acordo con Sen (1992), podemos definir a pobreza como a situación en que se
atopan aquelas persoas que non poden acceder a determinados bens e servizos
básicos; trátase dunha privación que debe medirse tanto en termos absolutos
(privación das necesidades básicas) como en termos relativos (privación dunha
calidade de vida digna). Desde o punto de vista social, segundo o Consello Europeo
áchanse en situación de pobreza todas aquelas persoas, familias ou grupos cuxos
recursos son tan limitados que os fan quedar excluídos do modo de vida mínimo
aceptable no estado membro da uE en que habitan (citado en VV. AA., 2014, p. 8).

A desigualdade social e a pobreza veñen sendo estudadas en paralelo (Wilkinson e
Pickett, 2009) relacionando pobreza e baixos niveis de ingresos e tomando como
indicador habitual a renda (Subirats, 2004). No entanto, arestora a pobreza xa non
vai unicamente asociada ás desigualdades económicas, senón que estas se observan
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nas distintas áreas da vida como a social, a cultural1. Así, outro concepto que se liga
coa pobreza e a desigualdade é o de exclusión social. Con todo, tal e como sinala o
Consello Económico e Social (CES, 1996), a noción de exclusión social é máis ampla
que a de pobreza, aínda que englobe as súas causas e os seus efectos, ao incluír «o
carácter multidimensional dos mecanismos polos que as persoas e grupos se ven
excluídos da participación nos intercambios, prácticas e dereitos sociais que
constitúen a integración social». A idea chave do concepto de exclusión é, de feito, a
falta de participación no conxunto da sociedade. Segundo a Fundación Europea para
a Mellora das Condicións de Vida e de Traballo, a exclusión defínese como «o
proceso a través do cal os individuos e os grupos están completa ou parcialmente
excluídos dunha plena participación na sociedade en que viven» (citado en Vélaz de
Medrano, 2002).

unha definición de exclusión máis completa sería a seguinte: «proceso de
apartamento dos ámbitos sociais propios da comunidade en que se vive, como unha
perda de autonomía para conseguir os recursos necesarios para vivir, integrarse e
participar na sociedade de que [as persoas que se ven excluídas] forman parte» (Velaz
de Medrano, 2002, p. 23). Así, son criterios de exclusión social os elementos do
proceso de interacción da persoa co seu contorno de forma multifactorial e
acumulativa, que se expresan baixo características específicas. 

Coa chegada da crise, unha nova variable revelouse como definidora da pobreza: o
emprego. Ante a baixa dispoñibilidade de postos de traballo e o aumento do emprego
precario (xornadas a tempo parcial, traballos de duración determinada, contratos de
obra, abaratamento do despedimento), as familias víronse obrigadas a gastar os seus
aforros. Neste contexto aparece ademais a figura do/a traballador/a pobre, isto é, das
persoas que, aínda que dispoñendo dun traballo remunerado, contan cuns ingresos
por debaixo do que marca o limiar da pobreza relativa (VV. AA., 2014, p. 35). Isto
súmase á precaria situación das case seis millóns de persoas paradas que hai en
España na actualidade, o que deixa unha taxa de paro do 25,93%. Sen aforros e cuns
gastos elevados, a satisfacción das necesidades básicas (capacidade económica,
acceso á vivenda, acceso aos servizos sanitarios, acceso á educación) reduciuse
enormemente. Segundo os datos da Enquisa de condicións de vida do Instituto
Nacional de Estatística para o ano 2013, un 40% dos fogares españois non pode
afrontar os gastos imprevistos e un 21,8% ten dificultades para chegar a fin de mes.
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Estas situacións de privación producen efectos secundarios como o estrés, a
conflitividade, o baixo rendemento escolar, a mala saúde ou o atraso no crecemento

A crise non só afectou á economía, senón que supuxo tamén un cambio para toda a
sociedade, pois modelo de benestar a que estabamos acostumados esgazouse,
agravando a situación económica de moitas familias que xa se viran arrastradas pola
crise. Así, a pobreza e a precariedade aumentaron, ao igual que os índices de paro, que
chegaron a porcentaxes impensables antes da crise. o aumento da pobreza no noso
país, de feito, foi un fenómeno moi veloz: os datos indican que no período 2007-2012
a taxa de pobreza pasou do 19,7% ao 22,2%, é dicir, medrou en máis dun millón
duascentas mil persoas. A destrución da clase media foi unha das consecuencias desta
crise, de forma que se fixo máis grande a fenda entre ricos e pobres (Fernández
García, 2012). Ademais, un 27,2% dos menores de 18 anos está en situación de risco
de pobreza e exclusión social (VV. AA., 2014, p. 28).

Neste contexto, o apoio institucional é determinante á hora de buscar definir as causas
da exclusión social identificando todas as circunstancias que definen a realidade
excluínte que se dá a pesar do desenvolvemento dun país (VV. AA., 2014). En
particular, a educación pública –maioritaria no caso de España– ten unha relevante
función na loita contra a pobreza e a exclusión social, pois produce un acercamento
ás oportunidades de mellora da situación social e evita futuros riscos, por ser un
importante factor de empregabilidade. A redución das bolsas, o aumento das taxas, as
limitacións nas razóns profesorado/alumnado e a falta de atención específica aos
alumnos con necesidades educativas especiais producen unha educación de peor
calidade e acrecentan a desigualdade no acceso ao sistema educativo, o que entrañará
posteriores desigualdades entre os mozos á hora de entraren no mercado laboral e
tamén no status social que se lles conceder. 

Nunha situación en que a poboación ten dificultades para cubrir as súas necesidades
básicas, en que o emprego e a educación perden o seu poder redistributivo, a
necesidade dun estado que cubra as insuficiencias do mercado faise máis evidente.
Porén, se nos primeiros anos da crise o gasto social aumentaba ao ritmo dos anos
previos, en 2010 a tendencia comeza a mudar. A pesar de que España posúe unha das
peores taxas de paro de Europa, o sistema de prestacións pasou de cubrir o 80% das
persoas desempregadas en 2010 a atender tan só un 66% en 2012 (Fundación
FoESSA/Cáritas, 2013), e isto malia a evolución do gasto social ter un marcado
compoñente cíclico condicionado fundamentalmente polo crecemento das prestacións
por desemprego.
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Así, os problemas para facer efectivos os obxectivos sinalados pola Estratexia Europa
2020 relaciónanse cos limitados efectos redistributivos da asistencia e as prestacións
sociais, xunto coa descoordinación entre os servizos sociais e os de emprego; pode
dicirse que non existe fluidez no noso país entre a asistencia social e a reincorporación
ao mercado laboral (Fresno García, 2011).

3. A análise da pobreza en Europa e España: metodoloxía e discusión de
resultados

Co obxectivo de analizarmos os principais indicadores da pobreza en España e
comparalos co contorno europeo levouse a cabo un estudo econométrico. os datos
foron recollidos fundamentalmente de Eurostat e do Instituto Nacional de Estatística
(INE) para o ano 2012, a data máis recente para a que existían datos dispoñibles. No
caso do INE, empregamos sobre todo a Enquisa de condicións de vida (ECV),
operación estatística anual dirixida a fogares e harmonizada para todos os países da
uE. Por outra parte, para estudarmos a relación entre as variables servímonos da
análise de regresión lineal por mínimos cadrados ordinarios (MCo).

A ECV, elaborada mediante entrevistas aos fogares colaboradores durante catro anos
seguidos, proporciona información lonxitudinal con datos de panel. Está deseñada
para obter información sobre os ingresos dos fogares privados (referida ao ano
anterior ao da enquisa) e, en xeral, sobre a súa situación económica, así como para
permitir as comparacións con outros países da uE2. Entre as súas utilidades, salienta
por constituír un elemento de referencia para o seguimento do Plan nacional de acción
para a inclusión social (Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade, 2013). 

Para a análise no ámbito europeo, decidiuse estudar a relación entre a pobreza, o
emprego e a desigualdade (Wilkinson e Pickett, 2009). o obxectivo quinto da
Estratexia Europa 2020, centrado en reducir en vinte millóns de persoas a poboación
en risco de pobreza e exclusión social, fai interesante traballar sobre estas variables. 

Cómpre lembrarmos aquí o primordial papel do emprego como fonte de igualdade,
relación e status social para as persoas. A súa carencia pode xerar exclusión social e
estados anímicos negativos como a depresión ou o estres; ademais, é innegable a súa
influencia sobre a renda media da cidadanía, pois a falta de emprego diminúea e
achéganos máis ao limiar da pobreza. Por outra banda, parece importante tratar o
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2 A ECV é unha estatística harmonizada das do Regulamento (CE) n.º 1177/2003 do Parlamento Europeo e do
Consello, do 16 de xuño de 2003, relativo ás estatísticas comunitarias sobre a renda e as condicións de vida. 



tema da desigualdade. Primeiro, porque tanto a pobreza como a desigualdade
manteñen unha relación estreita, en tanto que a desigualdade existe cando hai
diferenzas entre os individuos, e aqueles individuos en risco de pobreza diferéncianse
do resto da poboación polo seu nivel de renda. Segundo, porque a Estratexia Europa
2020 non fala de forma directa desta variable, aínda que un dos seus piares é o
crecemento integrador, que se basea no aumento da participación no mercado de
traballo, a adquisición de cualificacións e a loita contra a pobreza.

3.1. A pobreza en Europa

Esta subsección estuda a relación existente entre a pobreza, o emprego e a
desigualdade social en Europa. De acordo cos presupostos teóricos, a falta de emprego
traería consigo un aumento da pobreza e da desigualdade, a consecuencia do cal a
pobreza aumentaría de forma paralela. 

Como variable dependente eliximos o indicador correspondente ás persoas en risco
de pobreza tras as transferencias sociais, que comprende as persoas cunha renda
dispoñible equivalente por debaixo do limiar de risco de pobreza (fixado no 60% da
renda mediana nacional equivalente dispoñible) logo de cobrar as transferencias
sociais. Este é o primeiro indicador de Eurostat para medir o obxectivo cinco da
Estratexia Europa 2020, polo que parece a variable máis axeitada, pois resta a axuda
do estado e mide directamente as persoas en risco unha vez contadas xa todas as súas
fontes de ingresos.

Como variables independentes seleccionáronse a duración da vida laboral, para
estudar o emprego, dun lado; e, do outro, o índice de Gini, para investigar a
desigualdade. o indicador sobre a duración da vida laboral mide o número de anos
que se espera que unha persoa con quince anos de idade permaneza activa no mercado
laboral. Calcúlase cun modelo probabilístico que combina os datos demográficos
(táboas de vida dispoñibles en Eurostat para calcular as funcións de supervivencia) e
os datos do mercado de traballo (taxa de actividade da enquisa de poboación activa).

Nun contexto en que se debate sobre a ampliación da idade de xubilación, o paro e a
dificultade de acceso dos mozos ao mercado laboral, parece interesante medir a
duración da vida laboral, dado que os factores anteriores inflúen sobre ela; ademais,
é un indicador do emprego máis estable no tempo que as taxas de paro. Canto á
segunda variable, o índice de Gini, defínese como a relación entre as accións
acumulativas da poboación distribuídas segundo o nivel de renda equivalente
dispoñible, e a participación acumulada da renda equivalente dispoñible total que é
recibida. é o indicador por excelencia de nivel mundial para medir a desigualdade. 
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Por este motivo, o modelo proposto ten a seguinte especificación contemplada para
o ano 2012: 

yt = β0 + β1X1t + β2X2t + ε

En que y son as persoas en risco de pobreza e exclusión social tras as transferencias
sociais; X1 é a duración da vida laboral; e X2 é o índice de Gini. 

De forma que poderiamos reescribila, dada unha serie de corte transversal para o ano
2012, así: 

P=β0 + β1 E + β2 D + ε

onde P é a pobreza; E é o emprego; e D é a desigualdade.

Cunha regresión lineal estimada por MCo, os resultados obtidos son os seguintes: 

y = 6,075 – 0,36 E + 0,76 D

Táboa 1. Análise da pobreza en Europa.

A través desta regresión encontramos que as variables dependentes (duración da vida
laboral e índice de Gini) explican un 82,3% (R cadrado 0,823) da porcentaxe de
persoas en risco de pobreza e/ou exclusión social tras as transferencias sociais. Estas
variables son relevantes cun nivel de significación menor de 0,0001. 

Á vista dos resultados obtidos podemos dicir que no contexto europeo cantos máis
anos de vida laboral activa teña a poboación, menor é o seu risco de pobreza, pois a
variable de duración da vida laboral dános un signo negativo na análise de regresión.
o aumento nunha unidade dos anos de traballo fai que a porcentaxe do risco de
pobreza diminúa en 0,36. Por outra banda, a desigualdade e a pobreza correlaciónanse
positivamente, e tamén de forma máis forte: por cada punto de aumento da
desigualdade, a pobreza increméntase en 0,766 puntos.
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Coeficientes
Coeficientes non estandarizados Coeficientes tipificados
B Error típ. Beta

(Constante) 6,075 5,089 1,194 0,243
Duración da
vida laboral 2012 -0,360 0,100 -0,318 -3,613 0,001

Índice de Gini
2012 0,766 0,090 0,745 8,475 0,000

T Sig.

(1)

(3)



3.2. A pobreza e a protección social en España

No ámbito nacional, dada a situación económica presente e a influencia que exerceu
sobre a nosa concepción do estado de benestar, consideramos interesante estudar a
relación entre a pobreza e a produción (indicativa da situación macroeconómica), pois
adoito uns índices baixos de produción aparecen vinculados con altas taxas de pobreza. 

Para medirmos estes factores, eliximos como variable dependente o indicador relativo
ás persoas en risco de pobreza e/ou exclusión social, que corresponde á suma das
persoas que están en risco de pobreza, cunha privación material severa; máis as que
viven en fogares con moi baixa intensidade de traballo e unha renda dispoñible
equivalente por debaixo do limiar de risco de pobreza. o PIB per cápita será o
indicador que empregamos como variable independente. Defínese como o valor de
todos os bens e servizos producidos por un país, menos o valor dos bens e servizos
utilizados na súa creación. Empregamos o índice de volume do PIB por habitante en
estándares de poder adquisitivo (PPS), expresado con relación á media da uE28 (que
toma o valor 100). 

o modelo proposto para contrastar é o seguinte para o ano 2012: 

yt = β0 + β1 X1t + ε

En que y son as persoas en risco de pobreza e exclusión social; e X1 é o PIB per
cápita.

Cos nosos datos, podemos reescribir a expresión así: 

P = β0 + β1 E + ε

onde P é a pobreza; e E é o PIB per cápita.

Por outra banda, como xa mencionamos, coa crise do estado de benestar producíronse
cambios na protección social. Esta protección é un fondo de garantía para moitas
familias que non poden facer fronte ás súas necesidades, xa que coa persistencia da
crise o nivel de aforros, apoios e prestacións foi diminuíndo (VV. AA., 2014). Por esta
razón, resulta interesante relacionar a protección social coa situación actual da
cidadanía. Así, ante situacións críticas para a cidadanía como as baixadas ou
estancamentos nos salarios e o aumento do paro, o gasto do Estado español en
protección social debería ser maior. A variable dependente que consideraremos agora
é, xa que logo, o gasto en protección social por habitante. Este indicador contén os
beneficios sociais (transferencias en efectivo ou especie aos fogares e particulares
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para reducir a carga dun conxunto definido de riscos ou necesidades); os custos de
administración (custos imputados ao réxime para a súa xestión e administración) e
outros gastos (gastos diversos dos réximes de protección social como pago de rendas
da propiedade e outros). 

Para medir a situación da cidadanía na conxuntura actual seleccionáronse dous
indicadores relacionados co mercado laboral: o salario mínimo interprofesional (SMI)
e o paro rexistrado. o SMI fixa a cantidade retributiva mínima que percibirá cada
traballador/a pola xornada legal de traballo, sen distinción de sexo ou idade, sexa
fixo/a, eventual ou temporal. o valor que toma o SMI é fixado cada ano polo Goberno
mediante un real decreto, e para a súa determinación téñense en conta factores como
o IPC, a produtividade media nacional acadada ou o incremento da participación do
traballo na renda nacional. Escolleuse este indicador porque hoxe en día ter un traballo
non significa estar exento/a de situacións de privación e, por tanto, tampouco significa
non necesitar a protección do Estado. A segunda variable, o paro rexistrado, mide o
número total en volume de parados no noso país.

os datos para estas dúas variables recóllense no INE nas estatísticas do mercado
laboral sobre paro rexistrado do Anuario de Estadísticas Laborales e do Boletín de
Estadísticas Laborales (Ministerio de Emprego e Seguridade Social). Dentro do
movemento laboral rexistrado preséntase información separada de demandas de
emprego, contratos rexistrados, traballadores afiliados á Seguridade Social e
autorizacións de traballo a persoas estranxeiras. 

Así, a ecuación para testar sería a seguinte:

yt = β0 + β1 X1t + β2 X2t + ε

En que y é o gasto en protección social por habitante; X1 é o salario mínimo
interprofesional; e X2 é o paro rexistrado.

Reescrita segundo os nosos datos para o ano 2012 queda como:

P = β0 + β1 S + β2 D + ε

onde P é a protección social; S son os salarios; e D é o desemprego.

Para o caso concreto do noso país, existen daquela dúas relacións: por unha banda, a
correlación existente entre a pobreza e a economía do país medida a través do PIB per
cápita; e, pola outra, o vínculo entre o gasto en protección social, o salario mínimo e
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o paro. utilizando a mesma metodoloxía que para o caso europeo de MCo, os
resultados son os que se presentan a continuación.

Na relación entre a pobreza e o PIB per cápita, temos a seguinte ecuación: 

y = 70,705 – 449 E

Táboa 2. Análise da pobreza en España.

Con esta regresión, o PIB per cápita explica o 92,1% (R cadrado 0,921) da pobreza,
cun nivel de significación menor do 0,001. Á vista dos resultados, podemos dicir que,
en España, canto menor é o PIB, maior é o risco de pobreza e exclusión social, xa que
o signo desta última variable é negativo. Entón, por cada punto de aumento do PIB a
pobreza diminúe contra 0,45 puntos. 

Por último, na relación entre os salarios e o paro na protección social en España, os
resultados son estes:

y = 1.801,396 – 4,15 S + 0,184 D

Táboa 3. Análise da protección social en España.

A estimación indica que o salario mínimo e o paro explican un 96% (R cadrado de
0,96) do gasto en protección social en España. o nivel de significación do salario
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Coeficientesa

Coeficientes non estandarizados Coeficientes tipificados
B Error típ. Beta

(Constante) 70,705 5,485 12,890 ,000

PIB per capita -,449 ,054 -,959 -8,336 ,000

T Sig.

Coeficientesa

Coeficientes non estandarizados Coeficientes tipificados
B Error típ. Beta

(Constante) 1801,396 456,730 3,944 ,011
Salario mínimo
interprofesional 4,150 1,052 ,613 3,944 ,011

Paro rexistrado ,184 ,069 ,413 2,655 0,45

T Sig.

(8)

(9)



mínimo é de 0,011, mentres que o paro rexistrado é de 0,045. Por tanto, as variables
son relevantes. Tanto ao aumentar o salario mínimo como ao aumentar o paro,
acrecéntase o gasto en protección social. No primeiro caso, polo incremento nun punto
no salario mínimo, o gasto en protección social aumenta 4,15 puntos. No segundo,
por unidade de crecemento do paro, o gasto en protección social amplíase en 0,184.

4. Conclusións

Atendendo á conxuntura económica actual, e dado que o crecemento do PIB en
España non só se estancou, senón que se atopa en termos negativos, urxe activar o
mercado; isto é, o desenvolvemento da economía é un factor de vital importancia
para saír da actual situación de insustentabilidade financeira, mercantil e social. Tal
como vimos neste traballo, a situación do PIB per cápita inflúe nos niveis de pobreza
e, asemade, a pobreza relaciónase con outros factores como o emprego e a
desigualdade.

No tocante ao problema do emprego, este require moita máis atención e unha nova
reforma laboral que se centre nos traballadores e non nas empresas. Acabar co
emprego precario e xerar postos estables é indispensable para as condicións de vida
da poboación melloraren. A figura do/a traballador/a pobre nacida nesta época de
estancamento produtivo debe desaparecer, pois non se pode permitir que nun país
desenvolvido os niveis de pobreza afecten incluso a aquelas persoas que traballan e
perciben un salario.

Por outra banda, aínda que tamén con relación á situación da economía, o Goberno
español debe traballar para que os salarios mínimos interprofesionais volvan medrar
de acordo coas subas do índice de prezos de consumo (IPC), co fin de evitar a perda
de capacidade adquisitiva dos traballadores. Así mesmo, pois isto non é suficiente, a
capacidade de compra perdida durante a crise debe ser recuperada. unha poboación
con rendas medias máis altas é fundamental para activar a economía a través do
consumo. A espectacular caída desta última macromagnitude debe facer reflexionar
sobre difícil que resultaría saír desta situación sen un aumento do gasto dos fogares. 

Noutra orde de cousas, a pobreza debe ser abarcada desde unha perspectiva diferente
á usada até agora. As novas formas de pobreza requiren novos métodos para loitar
contra ela. os plans nacionais contra a droga ou os programas de inclusión dos
xitanos, por citarmos algúns exemplos, son meras fachadas que cobren unha parte
mínima das persoas en risco de pobreza e exclusión social. Pensar que só os colectivos
marxinais se atopan nesta situación é cerrar os ollos ante unha realidade catastrófica.
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As clases medias están desaparecendo conforme os niveis de renda se achegan preto
do limiar de pobreza, mentres as grandes riquezas españolas se manteñen ou, aínda
peor, continúan a aumentar. 

A pobreza en España veu acompañada duns niveis históricos de desigualdade. A
desigualdade é un feito ante o que cómpre actuar aínda que non forme parte dos
obxectivos directos da Estratexia Europa 2020. Se de verdade estamos a buscar o
crecemento inclusivo, non podemos permitir que a fenda entre ricos e pobres continúe
a agrandarse. Para isto, o Estado debe facer que o sistema tributario posibilite acadar
unha redistribución dos recursos xusta, máis equitativa e que, en definitiva, comporte
unha final mellora do benestar social. 

Canto ao gasto en protección social, ao noso entender, as políticas deben partir sempre
do obxectivo primario de loitar contra a pobreza e incentivar a economía, de xeito que
non se estanque o gasto nas devanditas materias, tal e como aconteceu nestes anos de
crise económica e social. A pesar da difícil situación en que se encontran as finanzas
públicas, é agora precisamente cando a protección da cidadanía resulta indispensable
e debe ser máxima; xa que logo, o gasto en protección social non pode aumentar
nunha correlación tan pequena co paro, pola contra, a mellora da protección social
tería que estar en consonancia co aumento do desemprego; que non fose así xa
implicou unha gran perda de capacidade adquisitiva.

En conclusión, o gasto en protección social é un factor que pode axudar a reequilibrar
a economía e as finanzas públicas, e o presuposto do Estado deberá adaptarse tendo
en conta esta realidade. Por outra parte, o sistema de prestacións non debe ser a única
meta prioritaria. outras iniciativas de tipo social poden axudar a mellorar as
condicións de vida dos cidadáns e a que estes desenvolvan as súa potencialidades
para saír dunha situación de crise por si mesmos. o asistencialismo pode paliar
temporalmente unha situación, mais non xera as ferramentas precisas para acabar con
ela. 

Neste ámbito, a Estratexia Europa 2020 estableceu un marco de actuación xeral cuns
obxectivos moi nobres, mais malia a vontade da Comisión Europea (2011, 2014b) de
facer un seguimento real para que os obxectivos se cumpran, se continuamos nesta
dirección acontecerá o mesmo que coa Estratexia de Lisboa para o ano 2010: quedará
en papel mollado. Por este motivo, as esixencias deben ser maiores e, en particular,
o obxectivo quinto de loita contra a pobreza debe cobrar un maior protagonismo. o
crecemento inclusivo non vai atinxirse con reformas laborais que abaraten o
despedimento, aumenten a idade de xubilación ou acrecenten os impostos indirectos;
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só se conseguirá con axudas aos fogares máis necesitados, con programas de
redistribución da renda e cunha equidade máis profunda e global.

España debe centrar os seus intereses e obxectivos en seguir as recomendacións de
Europa sen afastarse da principal función do Estado: protexer a súa cidadanía. Tal e
como afirma o Premio Nobel de Economía Amartya Sen, a democracia non queda na
representación política, senón que implica a protección dos dereitos e liberdades dos
cidadáns, o acceso destes ás prestacións sociais e o seu dereito á información e á
participación activa nas decisións públicas. 
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Resumo

Nas últimas construcións de buques civís e militares está a atenderse á mellora dos espazos
de habitabilidade, pensando no benestar das tripulacións que viven a bordo. Este artigo
pretende reflectir o que deberían ser uns requisitos mínimos para conseguir ese obxectivo.
Partindo dalgunhas publicacións militares antigas, aumentáronse os cocientes para obter
dimensións acordes ás esixencias e recomendacións da seguridade operativa e as leis de riscos
laborais actuais.

Palabras chave: buques, corredores, escalas, camarotes, aloxamentos.

Abstract

In recent constructions of civil and military vessels, habitability spaces are being improved
thinking of crews living aboard. This article aims to reflect what should be a «minimum« to
achieve that goal. From old military publications have increasing ratios for dimensions
commensurate with the requirements and recommendations of operational safety laws and
current occupational hazards.

Keywords: Ships, Passageways, Ladders, Compartments, Accommodation.
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1. Corredores

Como regra xeral, nos buques non deben existir obstrucións nos corredores e as zonas
de tránsito. Para evitar os golpes cos elementos superiores cumprirá librar unha
distancia de cando menos 2 m medidos desde a cuberta.

A anchura libre de obstáculos (tubaxes, válvulas, cadros etc.) ten que ser cando menos
de 0,90 m nos corredores; con todo, aqueles que se integren nas rutas de transporte
de feridos e a zona hospitalaria contarán cunha anchura libre mínima de 1 m, mentres
que nos que formen parte das zonas de habitabilidade esta anchura mínima será de 850
mm. Nas zonas de tránsito a anchura libre será cando menos de 1 m.

2. Escalas

Cómpre que todas as escalas interiores sexan de aceiro, e que vaian pintadas coa
mesma norma e acabado dos locais aos cales sirvan. Deben ser de construción
antirruídos, doadas de desmontar e con banzos de material antiescorregamento.

2.1. Escalas inclinadas

a) Escalas inclinadas principais
Ángulo máximo (a) a respecto da horizontal ...................................................... 50º
Ancho libre (W) ........................................................................................ 1000 mm
Espazamento entre banzos (H) .................................................................... 230 mm
Altura da cuberta ao banzo (T) .................................................................... 230 mm
Profundidade do paso (D) .............................................................................. 50 mm
Altura do pasamáns (R) .............................................................................. 900 mm
Altura libre (espazo provisto sobre os pasos das escalas) ........................ 2050 mm

b) Escalas inclinadas secundarias
Ángulo máximo (a) a respecto da horizontal ...................................................... 60º
Ancho libre das escalas secundarias de acceso (W) .................................... 762 mm
Ancho libre das escalas de uso exclusivo da dotación (W) .......................... 10 mm
Espazamento entre banzos (H) .................................................................... 230 mm
Altura da cuberta ao banzo (T) .................................................................... 230 mm
Profundidade do paso (D) ............................................................................ 150 mm
Altura do pasamáns (R) .............................................................................. 900 mm
Altura libre (espazo provisto sobre os pasos das escalas) .......................... 2050 mm
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2.2. Escalas verticais

As escalas verticais instalaranse como medio de acceso a tanques, espazos de aire,
saídas de emerxencia de locais e cámaras de máquinas, mastros, pasarelas e, en xeral,
nos accesos ás cubertas exteriores. Aquelas que sexan de máis de 3,5 m disporán de
aros de seguridade a partir dos 2 m (L).

Anchura entre zancas (W) .......................................................................... 450 mm
Espazamento entre banzos (H) .................................................................... 300 mm
Distancia mínima entre o tabique e o eixe dos banzos ................................ 200 mm
Material das escalas interiores ...................................................................... Aceiro
Material das escalas exteriores .......................................................................... GRP

Figura 1. Escala inclinada (esquerda) e vertical (dereita). Fonte: OTAN (1993a)
Guidelines for Shipboard Habitability Requirements for Combatant Surface Ships. NATO
ANEP-24.

3. Portas

A altura mínima das aberturas das portas debe ser cando menos de 2 m. Canto á
anchura mínima, terá as medidas que se indican:

a) Portas que dean acceso ás rutas principais: 1 m.

b) Portas que dean acceso a corredores, vestíbulos, comedores, rutas e locais de
accesos de padiolas: 900 mm.

c) Portas que dean acceso á cociña, lavandaría, troncos de escalas e portas non
estancas para pañois e talleres: 760 mm.
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d) Portas dos camarotes: 760 mm.

e) Portas no interior dos aseos e de acceso aos módulos de aseo: 600 mm.

f) Portas que dean acceso ao resto de locais e portas estancas de talleres e pañois: 660
mm.

As portas que dean acceso a pañois ou talleres en que deban operar carretas deberán
ter un ancho libre abondo como para permitir o paso das carretas cargadas. As
brazolas terán que ser minimizadas, mantendo a altura mínima requirida polas regras.

En xeral, as portas que dean acceso aos espazos de acomodación e de traballo abrirán
cara ao interior do local. As portas non abrirán cara ao interior dos pañois. As portas
de acceso aos locais en que se poida producir baleiro pola actuación dun exector
abrirán cara ao exterior. Poderán disporse portas corredizas se foren necesarias.

4. Superficie dispoñible nos aloxamentos

Como norma xeral establécense as seguintes superficies mínimas dispoñibles por
persoa nos aloxamentos:

a) Camarote individual de oficiais: 10 m2

b) Camarote duplo de oficiais: 6 m2

c) Camarote de mariñeiría: 3 m2

os estándares para os espazos de almacenaxe de efectos persoais consistirán nestes:

a) oficiais: unha mesa, unha cadeira, un andel para libros, un armario para colgar
roupa de oficiais e un armario de tres estantes por persoa.

b) Mariñeiría: un armario para colgar roupa de mariñeiría e 1/3 de armario de estantes
por persoa.

Nos buques, tanto nas cámaras de máquinas que así o precisaren como noutras
cámaras de control de sistemas ou maquinaria, proverase os armarios correspondentes
capaces de conter as mudas de traballo, luvas, lentes, lanterna, calzado de seguridade
e demais elementos necesarios para poder levar a cabo os traballos de mantemento e
operación de equipos que se precisen para cada persoa de garda ou o persoal destinado
na citada cámara.
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5. Marxes e espazos en liteiras

Nos buques, como norma xeral, as liteiras terán as dimensións axeitadas para
soportaren colchóns das seguintes medidas:

a) oficiais: 2000 x 900 mm.

b) Suboficiais: 2000 x 800 mm.

c) Cabos/mariñeiría: 2000 x 800 mm.

Cando menos o 10% das liteiras de todas as categorías será para colchóns de 2100 x
800 mm.

As liteiras orientaranse comunmente na dirección proa-popa. As liteiras de oficiais
terán como máximo dúas alturas, mentres que no caso das liteiras de mariñeiría o
número máximo de alturas será de tres.

Existen uns requisitos mínimos para lle permitir ao persoal unha liberdade de rotación,
o cambio de posición e o adecuado descanso (espazo libre en liteira sobre o colchón),
alén de evitar a súa caída da liteira. Estes requisitos mínimos deben ser fixados.

o ancho de paso libre ao longo dos soportes das liteiras será como mínimo de 0,800
m. o termo soporte está referido ao conxunto que sostén a estrutura de dúas ou tres
liteiras. o ancho de paso libre ao longo da fileira de liteiras será como mínimo de
0,800 m.

6. Cámaras

Nos buques deben existir cámaras ou espazos de esparexemento, reunións e protocolo
para oficiais e mariñeiría. Estes tomarán, respectivamente, o nome de «cámara de
oficiais» e «comedor de mariñeiría». o criterio de deseño para os buques de superficie
consistirá en proporcionar o suficiente espazo nas cámaras para albergar
simultaneamente, como mínimo, dous terzos do persoal a bordo en condicións de
máxima ocupación. Sempre que o deseño estrutural do buque o permita, cómpre
separar oficiais e mariñeiría. A cámara de oficiais e o comedor deben contar cunha
cantina incorporada.

Todos os elementos que formen parte destes espazos (mesas, cadeiras, cadeiras de
brazos, puntos de luz, andeis, adornos, cadros etc.) serán robustos, atoparanse
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afirmados á estrutura do buque ou consentirán seren trincados a son de mar –terán que
ser doados de desmontar neste caso–, e permitirán unha limpeza sinxela e rápida.

As cámaras estarán deseñadas de forma que poidan servir a un tempo como sala de
reunións, espazo de vida e recreo e sala de estar. Xa que logo, terán capacidade para
a proxección de filmes e outras comodidades que permitan o seu uso como estudo,
salón de lectura, cibercafé, sala de conferencias, teatro e espazo doutras actividades
lúdicas. Sempre que o espazo o posibilite, debe disporse dunha sala de lectura
adicional separada da cámara.

Cando o espazo dispoñible no buque non permita darlles estes usos, considerarase a
posibilidade de combinar as cámaras co comedor único para as funcións descritas.
Con este fin, deseñaranse cun mobiliario modular, robusto e compatible cos diversos
usos secundarios, que non interfira co uso principal do comedor. Para estas
aplicacións existirán distintos ambientes. Empregaranse elementos de mobiliario que
amortezan a contaminación acústica a bordo e disporase dun fío musical ou
equivalente para crear unha contorna máis agradable e relaxada, sen caer na
monotonía da repetición de melodías ou xéneros que poidan saturar os usuarios
(aplicaranse os últimos avances da psicoloxía ambiental). A iluminación poderá ser
regulable segundo os ambientes desexados.

7. Comedores

Para optimizar a sinxeleza e a redución de persoal, sempre que o deseño estrutural do
buque o permita contarase con cámaras e comedores dispostos ao redor e na mesma
cuberta dunha única cociña, o que facilitará a distribución e o manexo das comidas,
así como a colocación de todos os utensilios da cociña de maneira que non se movan
mentres se navega.

En deseños en que o tamaño non permita a disposición descrita no parágrafo anterior,
disporase dun único comedor con acomodo segregado por categorías ao redor dunha
única cociña. 

No deseño de buques a segregación e clasificación dos comedores segundo o seu uso
farase nas seguintes categorías: cámara de oficiais e comedor de mariñeiría. Esta
clasificación manterase sempre que o permita o deseño estrutural do buque (espazo
e peso).

Cando os criterios anteriores non sexan aplicables por limitacións no deseño, os
comedores dos buques poderán ser únicos para toda a dotación, e atoparanse
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segregados ou con posibilidade de segregación por categorías segundo as
posibilidades de espazo do buque clase, ao redor dunha cociña única, mentres que se
reservarán as cámaras ao esparexemento, as reunións e o protocolo. 

o método de distribución de alimentos e recollida de utensilios e refugallos debe ser
de tipo autoservizo, auxiliado polo persoal da especialidade de hostalaría.

A utilización dun único comedor, en deseños en que o espazo e a reserva de peso
limiten o buque, responde tamén á necesidade de reducir o persoal dedicado ás
funcións de hostalaría, á procura da simplicidade e sinxeleza en calquera situación do
buque e baixo calquera porcentaxe de cobertura de persoal.

En todos os casos considerarase necesario que cada praza teña unha reserva de cando
menos 0,65 m de ancho na mesa.

8. Estándares de material

Todo o acabado dos materiais de interior e a moblaxe nos barcos ten que cumprir as
normas e os requisitos aprobados para o seu uso a bordo. os materiais empregados
deben permitir unha limpeza sinxela e rápida; serán, ademais, resistentes, robustos e
duradeiros.

No deseño cumprirá primar a elección de materiais que poidan ser coidados cos
mesmos medios de mantemento e limpeza que o resto. Prestarase especial atención
ás zonas de esparexemento, a cociña e os espazos médicos e sanitarios (cuartos de
baño). Aplicarase adicionalmente os seguintes criterios:

a) Características xerais da moblaxe

– Coordinarase a disposición dos mobles e os accesorios cos condutos de ventilación,
as tubaxes e as instalacións de cables para crear unha aparencia agradable sen
comprometer a eficacia funcional.

– os pequenos espazos entre a moblaxe, e entre a moblaxe e o teito, serán carenados
para evitar a acumulación dunha sucidade difícil de limpar.

– os equipos nos espazos de liteiras e sanitarios servirán exclusivamente para as
funcións dos seus respectivos espazos.

– os equipos tales como perchas de roupa e interruptores de iluminación situaranse
de modo que se asegure a súa máxima utilización e a comodidade dos usuarios.
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– A instalación da moblaxe deberá permitir a estiba do equipo de respiración
autónomo e a roupa de augas ou o chaleco salvavidas.

– os mobles de gran tamaño soportaranse na súa parte baixa e afirmaranse na súa
parte alta; ademais serán facilmente desmontables.

– Agás de se especificar outra cousa, os mobles teñen que ser de aliaxe de aluminio
ou aceiro e cómpre que estean protexidos por un sistema de pintado de alta calidade
e de tipo normalizado.

– Empregarase moblaxe sen normalizar ou estrutural só cando con iso se obteña
unha disposición máis satisfactoria. Este tipo de moblaxe será especialmente utilizada
a bordo de buques pequenos, onde se buscará o máximo aproveitamento do espazo e
a comodidade.

– A parte superior das mesas, pupitres, aparadores ou mesados terá a súa superficie
alta formada por un material sintético ignífugo e que non sexa tóxico.

– En xeral non debe permitirse o uso de madeira a bordo; de ser o caso esta verase
substituída por outros materiais como os anteriormente indicados, con acabados que
simulen a madeira.

– As esquinas e os bordos acabaranse ou forneceranse cos seus cantos arredondados.

– Todos os materiais usados para a moblaxe deberán ser seleccionados de acordo
coas seguintes características: baixo risco de incendio, pouca produción de fume e
baixa toxicidade en caso de incendio.

– Disporanse perchas para a roupa e papeleiras onde se indique.

– Porase especial atención no deseño e os materiais das ferraxes, fechaduras, peches,
gonzos e reforzados, que deberán ser especialmente resistentes ao uso continuo e á
corrosión.

b) Moblaxe estándar

No deseño dos buques procurarase a capacidade de embarque de moblaxe estándar,
co obxecto de reducir os custos. Descríbense a continuación diferentes tipos de
mobles estándar, coas súas dimensións aproximadas.
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– Armarios de tipo estándar

Deben ser de aliaxe de aluminio ou aceiro, protexida por un sistema de pintado de alta
calidade e de tipo normalizado. Para alén disto, cómpre que dispoñan dun sistema de
peche que impida que as portas se abran como consecuencia dos movementos do
buque no mar. Existen catro modelos de armario estándar:

• Armarios de oficiais para colgar a roupa de 600 x 560 x 1850 mm (ancho x fondo
x alto).

Figura 2. Armario para a roupa de oficiais. Fonte: DIVISIÓN DE PLANS DA ARMADA
ESPAÑOLA (2010) Estándares de habitabilidad para buques de nueva construcción. Madrid,
Ministerio de Defensa.

• Armarios de mariñeiría para colgar a roupa de 460 x 560 x 1850 mm (ancho x
fondo x alto).

Figura 3. Armario para a roupa de mariñeiría. DIVISIÓN DE PLANS DAARMADAESPAÑOLA
(2010) Estándares de habitabilidad para buques de nueva construcción. Madrid,
Ministerio de Defensa.
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• Armario de mariñeiría de tres estantes de 460 x 560 x 1850 mm (ancho x fondo x
alto).

Figura 4. Armario de estantes de mariñeiría. DIVISIÓN DE PLANS DA ARMADA ESPAÑOLA
(2010) Estándares de habitabilidad para buques de nueva construcción. Madrid,
Ministerio de Defensa.

• Armario de oficiais de tres estantes de 460 x 560 x 1850 mm (ancho x fondo x
alto).

Figura 5. Armario de estantes de oficiais. DIVISIÓN DE PLANS DAARMADAESPAÑOLA (2010)
Estándares de habitabilidad para buques de nueva construcción. Madrid, Ministerio de
Defensa.

– Liteiras de tipo estándar

A liteira dupla de oficiais e a liteira tripla de mariñeiría son os modelos de liteira
estándar. Contarán coas seguintes dimensións:
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Figura 6. Liteira dupla de oficiais. DIVISIÓN DE PLANS DA ARMADA ESPAÑOLA (2010)
Estándares de habitabilidad para buques de nueva construcción. Madrid, Ministerio de
Defensa.

Figura 7. Liteira tripla de mariñeiría. DIVISIÓN DE PLANS DA ARMADA ESPAÑOLA (2010)
Estándares de habitabilidad para buques de nueva construcción. Madrid, Ministerio de
Defensa.

– Estante para libros estándar

o modelo estándar de libraría será o de andel duplo.
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Figura 8. Estante de buques. DIVISIÓN DE PLANS DAARMADAESPAÑOLA (2010) Estándares
de habitabilidad para buques de nueva construcción. Madrid, Ministerio de Defensa.

– Mesas de escritorio estándar

A mesa de escritorio estándar dos buques debe ser de 1200 x 600 mm, con caixa forte.

Figura 9. Mesa de escritorio de buques. DIVISIÓN DE PLANS DAARMADAESPAÑOLA (2010)
Estándares de habitabilidad para buques de nueva construcción. Madrid, Ministerio de
Defensa.

– Mesas con bancos fixos estándar

Non se deberá empregar bancos fixos sen respaldo por non seren adecuados para a
vida a bordo.
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Malas prácticas e erros durante
as operacións de amarre de buques

Bad Practices and Errors during
Ships Mooring



Resumo

Nos últimos anos están a producirse nos buques moitos accidentes cuxa orixe é o mal estado
de conservación e mantemento dos equipos de amarre. Neste artigo repasamos unha serie de
erros frecuentes xa detectados que produciron, ou poden producir, graves accidentes.

Palabras chave: buques, cabos, cables, máquinas de amarre, bitas.

Abstract

In recent years, many accidents are occurring on vessels caused by the poor state of
preservation and maintenance of mooring equipment. This article reviews a number of
common errors detected have occurred, or may cause serious accidents.

Keywords: Ships, Ropes, Cables, Winches, Bitts.
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1. Erros/fallos nos cabos de amarre

os principais fenómenos que poden danar os cables e as estachas ou amarras son os
seguintes:

a) Enrodelamento

Ao enrodelarmos os cables ou as estachas sobre un carretel, as amarras vense
sometidas a esforzos de flexión (E) de valor igual a E = d/D, onde d é o diámetro da
amarra e D é o diámetro do carretel. Por iso, se o diámetro do carretel D é pequeno,
o esforzo de tensión crece de forma importante, en especial nos cables con diámetros
menores. o resultado é a estricción local da amarra, que aumenta o risco de rotura.
Para evitar este fenómeno recoméndase utilizar carreteis de diámetros altos, ao redor
de vinte ou trinta veces o diámetro do cable.

b) Esmagamento

o esmagamento das amarras dá lugar ao cambio da posición relativa dos seus
cordóns, que provoca unha forte perda de resistencia á flexión. Por tanto, cómpre
elixir equipos dimensionados de acordo coas estachas, que permitan o seu paso sen
forzalas. Igualmente, deben permitir o percorrido limpo das estachas e os cables, sen
tropezos en cantos, pasamáns, varandas etc.

c) Abrasión

A abrasión é a perda de material en superficie por causa do rozamento. o seu efecto
inmediato é unha perda de resistencia da amarra e un aumento do risco de rotura.

d) Corrosión

A acción química de certas substancias, e, en particular, do ambiente salino
combinado coa luz solar, dá lugar ao desgaste das estachas, coa consecuente perda de
resistencia destas. Para defendelas de tal fenómeno lévase a cabo un recubrimento das
superficies sensibles, no caso dos cables, con revestimento de zinc. As estachas non
soportan este tipo de procesos, polo que debe reducirse ao mínimo a acción ambiental,
e cómpre estibalas secas e protexidas da auga salgada e do sol.

En xeral, recoméndase vixiar periodicamente as amarras co fin de detectar a posible
rotura de fíos ou calquera dos fenómenos anteriores. Deben renovarse aquelas
estachas que presenten cordóns rotos; cómpre evitar anoalas. Igualmente, deben
substituírse os cables que mostren máis do 20% dos fíos rotos, ou ben presenten unha
redución do 10% do diámetro no cable ou do 40% nalgún cordón.
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é necesario revisar tamén o estado do equipo de amarre, para minimizar ou reparar
os bordos cortantes nas gateiras e poleas, as superficies abrasivas nos tambores e
carreteis e as curvaturas pronunciadas nos cables ou as estachas.

Cómpre evitar o arrastre de cables e estachas por superficies rugosas e o seu
rozamento con bordos cortantes para impedir a rotura dos fíos e prolongar a súa vida.
Pola mesma razón, deben preverse os nós nas estachas, pois debilítanas fortemente;
así mesmo, para evitar os esmagamentos, as abrasións e os cortes, non hai que
mesturar estachas con cables no mesmo morrón, bita ou guía.

As amarras deberán estibarse a cuberto, en pañois ou baixo lonas, co fin de evitar no
posible os efectos da salinidade, a humidade e a radiación solar. As estachas de fibra
natural, case en desuso, deberán secarse antes de seren almacenadas para impedir a
aparición de mofo.

Débese impedir o contacto das amarras sintéticas con fontes de calor que poidan
danalas definitivamente ou, en calquera caso, rebaixar a súa resistencia.

A continuación, ilustraremos con imaxes os fallos máis comúns nas estachas de
amarre.

2. Estachas sometidas a procesos incorrectos

As estachas teñen que contar cunha tensión adecuada e os esforzos a que se sometan
deben estar dirixidos a obter unha correcta repartición das tensións. Normalmente as
estachas daranse e serán tensionadas unha por unha, e a miúdo resultará que se
afrouxarán mentres se tensionan as seguintes; o mesmo acontecerá durante o paro do
cabrestante e ao transferir as estachas ás bitas: perderase tensión e isto provocará que
se afrouxen as amarras.

Cómpre non esquecer que todas as estachas deben ter algo de seo, o que non hai que
confundir con ter os cabos en banda.
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a) Zona de amarre con cabos en banda

Figura 1. Zona de amarre con cabos en banda. Fonte: elaboración propia (2014).

b) Zona de amarre obstruída por estachas

As zonas de amarre son zonas de traballo perigosas e a tripulación debe poder circular
por elas de maneira segura. Xa que logo, as estachas e os demais equipos utilizados
na zona de amarre teñen que estar convenientemente situados para reducir o risco de
que se produza un accidente. os cabos non deben deixarse no extremo do tambor.

Figura 2. Zona de amarre obstruída por estachas. Fonte: elaboración propia (2014).
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Figura 3. Zona de amarre obstruída por estachas. Fonte: VERVLOESEM, W. (2009)
Mooring and Anchoring Ships. Vol. 2: Inspection and Maintenance. Londres, Nautical
Institute.

c) Dano por abrasión externa das estachas

As liñas de contacto coas estachas deben ser revisadas para reducir o efecto da
fricción.

Figura 4. Zona de abrasión estachas. Fonte: VERVLOESEM, W. (2009) Mooring and
Anchoring Ships. Vol. 2: Inspection and Maintenance. Londres, Nautical Institute.
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d) Abrasión da superficie nunha estacha nunha guía de tipo Panamá

A área de contacto debe estar suxeita a un bo mantemento, para así conseguir un
movemento suave.

Figura 5. Zona de abrasión superficie. Fonte: VERVLOESEM, W. (2009) Mooring and
Anchoring Ships. Vol. 2: Inspection and Maintenance. Londres, Nautical Institute.

e) Exterior da estacha, que mostra evidentes signos de dano por calor

o dano por calor pode estar debido á fricción ou ao contacto con fontes externas de
calor.

Figura 6. Zona de dano por calor. Fonte: VERVLOESEM, W. (2009) Mooring and Anchoring
Ships. Vol. 2: Inspection and Maintenance. Londres, Nautical Institute.
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f) Estachas sometidas a temperaturas baixo cero

Para evitar a súa exposición directa ao xeo e á neve, cómpre que, na medida do
posible, as estachas estean cubertas. o frío afecta á flexibilidade e a dureza das
estachas, por iso no inverno deberían ser gardadas en compartimentos fóra da cuberta
á intemperie. As características das estachas cando están sometidas a frías
temperaturas teñen que estar dispoñibles a bordo.

Figura 7. Zona de dano por frío. Fonte: VERVLOESEM, W. (2009) Mooring and Anchoring
Ships. Vol. 2: Inspection and Maintenance. Londres, Nautical Institute.

g) Presenza de xeo nas estachas

A auga presente nas estachas pode conxelarse a baixas temperaturas, e o xeo que se
forma pode causar a súa abrasión interna e danos por cortes. Cando isto acontece, as
estachas teñen que ser desconxeladas e secadas antes e despois de usalas, tan rápido
como for posible.

Figura 8. Zona de xeo. Fonte: VERVLOESEM, W. (2009) Mooring and Anchoring Ships.
Vol. 2: Inspection and Maintenance. Londres, Nautical Institute.
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h) Fíos demasiado apertados nos cabos de amarre

Se os fíos están demasiado apertados algúns sairán do trenzado da amarra, o que
afectará directamente á forza que esta é capaz de soportar.

Figura 9. Zona de fíos apertados. Fonte: VERVLOESEM, W. (2009) Mooring and Anchoring
Ships. Vol. 2: Inspection and Maintenance. Londres, Nautical Institute.

i) Estachas esmagadas dentro dunha máquina de amarre

Cómpre examinar as estachas con coidado e comprobar o seu funcionamento. De
xurdiren dúbidas canto a un posible dano, ou se este se observa de forma directa,
deben ser retiradas do servizo.

Figura 10. Estachas esmagadas. Fonte: VERVLOESEM, W. (2009) Mooring and Anchoring
Ships. Vol. 2: Inspection and Maintenance. Londres, Nautical Institute.
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j) Evidencias de danos por esmagamento nas estachas

A presenza de fíos esmagados nun cabo de amarre é un indicio de danos por
esmagamento.

Figura 11. Fíos esmagados. Fonte: VERVLOESEM, W. (2009) Mooring and Anchoring Ships.
Vol. 2: Inspection and Maintenance. Londres, Nautical Institute.

k) Descontinuidade no diámetro dunha estacha

As descontinuidades no diámetro das estachas, xa sexa un aumento ou unha redución,
son un indicio de dano grave, producido xeralmente por cargas de choque ou
sobrecargas no interior da amarra.
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Figura 12. Descontinuidade. Fonte: VERVLOESEM, W. (2009) Mooring and Anchoring
Ships. Vol. 2: Inspection and Maintenance. Londres, Nautical Institute.

l) Estachas manchadas de graxa

o contacto con produtos químicos pode causar a degradación das estachas. Xa que
logo, habería que sinalar o risco de contaminación por produtos químicos, e as
estachas comprometidas deberían ser monitorizadas co fin de evitalo.

Cando é probable que unha estacha estea en contacto coa graxa de tambores ou
máquinas de amarre, podería ser útil empregar cabos que teñan boas propiedades de
resistencia química.

Figura 13. Estachas manchadas de graxa. Fonte: VERVLOESEM, W. (2009) Mooring and
Anchoring Ships. Vol. 2: Inspection and Maintenance. Londres, Nautical Institute.

m)Estachas manchadas de pintura ou fuel

As manchas de pintura poden ser o resultado do contacto cando se pintan elementos
do buque e as estachas non se cobren; tamén poden ser a consecuencia de rozamentos
coas máquinas de amarre cando están acabadas de pintar.

No tocante ás manchas de fuel, aceite hidráulico ou gasóleo, polo xeral son debidas
ao equipo de amarre. Afectan ás propiedades das estachas, máis aínda se estas son
botadas á auga, porque absorben estes produtos.
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Figura 14. Estachas manchadas pintura. Fonte: VERVLOESEM, W. (2009) Mooring and
Anchoring Ships. Vol. 2: Inspection and Maintenance. Londres, Nautical Institute.

n) Nós no final das estachas

é unha práctica habitual, aínda que non recomendable, facer unha gaza na liña de
atracada agás en casos de emerxencia. ora ben, ao facer unha gaza nun cabo de
amarre, este dóbrase sobre si mesmo e non se respecta a relación de flexión; cando a
estacha se atope baixo tensión, a gaza causará un dano por esmagamento e reducirá
a resistencia á rotura nun 50%.

Figura 15. Nós no final estachas. Fonte: VERVLOESEM, W. (2009) Mooring and Anchoring
Ships. Vol. 2: Inspection and Maintenance. Londres, Nautical Institute.

o) Estachas que rozan contra a estrutura das máquinas de amarre

En moitos casos, as amarras non saen nunha dirección perpendicular ao eixo de xiro
da máquina, o que provoca que rocen coa estrutura da propia máquina (fotografía
inferior esquerda) ou con elementos da estrutura do buque (fotografía inferior dereita).
Isto causa desgaste por fricción, abrasión e cortes.
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Figura 16. Estacha que roza contra a máquina de amarre. Fonte: VERVLOESEM, W. (2009)
Mooring and Anchoring Ships. Vol. 2: Inspection and Maintenance. Londres, Nautical
Institute.

p) Cruzamento de estachas de amarre

As amarras non deben cruzarse unhas coas outras. os movementos ou vibracións
entre as amarras causarán desgaste por fricción, abrasión e danos.

Figura 17. Cruzamento de estachas. Fonte: VERVLOESEM, W. (2009) Mooring and
Anchoring Ships. Vol. 2: Inspection and Maintenance. Londres, Nautical Institute.

MALAS PRÁCTICAS E ERRoS DuRANTE AS oPERACIóNS DE AMARRE DE BuQuES 447

ANUARIO DA FACULTADE DE CIENCIAS DO TRABALLO 5, 2014, PP.  435-452



q) Estachas amarradas incorrectamente nas bitas

Co fin de asegurar que calquera liña pode largarse primeiro, deben introducirse as
amarras a través das gazas das outras estachas xa amarradas ás bitas.

Figura 18. Estachas amarradas incorrectamente. Fonte: VERVLOESEM, W. (2009)
Mooring and Anchoring Ships. Vol. 2: Inspection and Maintenance. Londres, Nautical
Institute.

r) Ángulo incorrecto de saída das estachas até a guía

un ángulo de saída incorrecto podería ter como resultado que as estachas entrasen en
contacto coa brida do tambor final ou a estrutura do cabrestante, e que se producisen
nelas danos por abrasión.

Figura 19. Ángulo incorrecto de saída das estachas. Fonte: VERVLOESEM, W. (2009)
Mooring and Anchoring Ships. Vol. 2: Inspection and Maintenance. Londres, Nautical
Institute.
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s) Torceduras e enrodelamentos das estachas

os xiros nunha estacha causan a distorsión das fibras, o que se traduce en danos na
amarra, mesmo no seu enfraquecemento, incluso cando as cocas se puideren retirar.
As cocas reducen nun 30% a forza que poden soportar as estachas.

Figura 20. Torceduras das estachas. Fonte: VERVLOESEM, W. (2009) Mooring and
Anchoring Ships. Vol. 2: Inspection and Maintenance. Londres, Nautical Institute.

3. Conclusións

a) As amarras teñen que ser inspeccionadas periodicamente en toda a súa lonxitude
–cando menos unha vez ao mes– e pasar unha inspección visual da tripulación antes
da atracada do buque.
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b) o desgaste ao longo da amarra ten que ser examinado polo exterior. As áreas de
desgaste en amarras de fibra sintética deben ser comprobadas devagariño para avaliar
a integridade da amarra nestas zonas. 

c) As zonas de degradación teñen que ser tamén inspeccionadas minuciosamente para
avaliar a integridade da amarra.

d) A integridade da unión da gaza necesita ser verificada. Cómpre abrir as fibras para
comprobar o desgaste interno.

e) Cando os extremos das estachas –os chicotes– mostren desgaste, tanto os usados
nas bitas como os empregados tambores das máquinas de amarre, ten que reaxustarse
a gaza e esta debe ser empalmada de novo. Tamén se pode dar a volta á amarra e
colocar o extremo desgastado no interior da máquina de amarre. Recoméndase que
os danos maiores non sexan substituídos por un empalme curto, xa que isto reducirá
a robustez da amarra.

f) Se existe algunha dúbida sobre a robustez ou integridade dunha amarra, cómpre
substituíla.

g) unha vez máis, á parte da inspección visual antes do uso, os cables teñen que ser
sometidos a unha inspección periódica por parte dos mariñeiros de garda mentres o
buque está amarrado, e examinados periodicamente ao longo da súa lonxitude total
cando menos unha vez ao mes.

h) os criterios para refugar estes cables e retiralos do servizo teñen que estar
establecidos con base nunha norma internacional recoñecida. Normalmente estes
criterios estarán baseados nunha porcentaxe do número de cables individuais que
aparezan rotos nunha lonxitude equivalente a un múltiplo do diámetro do cable. Por
exemplo, se máis do 10% dos cables están rotos ao longo dunha lonxitude equivalente
a dez diámetros, o cable ten que ser retirado.

Se máis do 8% dos cables están rotos ao longo dunha lonxitude equivalente a seis
diámetros da amarra, entón os cables rotos aparecen concentrados nunha fibra, polo
que o criterio para refugar as amarras é máis estrito. Se un cable individual nunha fibra
se desgastou de modo que o seu diámetro quedou reducido, por exemplo, no 33%,
daquela cómpre consideralo roto para os efectos de avaliar se debe refugarse (amarra
de aceiro). De calquera xeito, se a amarra de aceiro aparece desgastada de modo que
o diámetro diminuíu, entón ten que ser refugada.

RAúL VILLA CARo, LuIS CARRAL CouCE E JoSé ÁNGEL FRAGuELA FoRMoSo450

ANUARIO DA FACULTADE DE CIENCIAS DO TRABALLO 5, 2014, PP.  435-452



unha vez máis, as diversas normas indican distintos límites da perda permisible de
diámetro nas amarras, que deben ser retiradas de perderse entre o 6 e o 10% do
diámetro orixinal.

i) os defectos que desfiguran o cable –o empenamento, a corrosión, o aplanamento
ou o dano por esmagamento– teñen que ser examinados para avaliar o seu efecto
sobre a robustez da amarra.

j) Para asegurar que as amarras permanecen nun estado satisfactorio e libres de
danos, a tripulación ten que tomar en conta os seguintes aspectos:

– As amarras de fibra non deben quedar expostas á luz solar durante a navegación,
cómpre que estean cubertas ou estibadas debaixo da cuberta.

– As amarras necesitan ser despexadas da cuberta co obxecto de asegurar que non
entren en contacto con ningún produto químico que poida ser prexudicial para a súa
robustez.

– Cómpre asegurar que todos os roletes de amarre viran sen impedimento e están
libres de danos ou corrosión superficial capaz de causar desgaste na amarra.

– As amarras deben ser estibadas fóra do alcance das fontes de calor.

– os extremos do tambor da máquina de amarre, os morróns e as guías de tipo
Panamá necesitan estar libres de danos ou oxidacións capaces de causar desgaste na
amarra.

– As amarras non deben ser mantidas firmes nos extremos do tambor da máquina de
amarre. Así mesmo, cómpre evitar que se afrouxen polo xiro.

– Cómpre evitar, na medida do posible, os ángulos agudos nas guías da amarra. Hai
que lembrar que estes poden existir nos springs cando a amarra percorre o lateral do
casco entre a guía e o morrón de amarre no peirao.

– As amarras de fibra e aceiro non deben ser conducidas de maneira que crucen e
rocen outras amarras ou cables, xa sexan de fibra ou aceiro, porque poderían causar
desgaste durante o tempo de atracada.

– os cables de aceiro teñen que ser periodicamente untados cunha graxa adecuada
para axudar a manter o seu bo estado.
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Resumo

Este comentario versa sobre unha importante sentenza ditada polo Tribunal Supremo nun
recurso de casación ordinaria contra unha sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
Ao fío da valoración da regularidade dun despedimento colectivo, nela fanse decisivas
actualizacións do concepto e os requisitos esixidos pola xurisprudencia para apreciar a
existencia dun grupo de empresas laboral ou patolóxico.

Palabras chave: grupo de empresas, dirección unitaria, responsabilidade laboral solidaria.

Abstract

This comment is on an important judgement of the Supreme Court in an ordinary appeal
against a judgment of the High Court of Justice of Galicia. In line with the assessment of the
regularity of collective dismissal, this judmentent become crucial updates to the concept and
conditions required by the jurisprudence to appreciate the existence of a group of companies,
labour or pathological.

Keywords: Group of companies, Unitary management, Labour joint responsibility.
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1. Este comentario trata de examinar unha decisiva sentenza ditada pola Sala do
Social do Tribunal Supremo o 27 de maio de 2013 no recurso de casación ordinaria
78/2012, que se interpuxo contra unha decisión da Sala do Social do Tribunal Superior
de Xustiza de Galicia. Nela, ao fío da regularidade dun despedimento colectivo
acordado, á parte doutros pronunciamentos, faise unha serie de matizacións acerca dos
requisitos necesarios para apreciar a existencia dun grupo de empresas laboral, tamén
denominado patolóxico1, por contraposición ao simple grupo de empresas mercantil
ou grupo de sociedades. é o que podería chamarse o concepto actualizado do grupo
de empresas, dado que fixa a preeminencia do elemento da dirección unitaria sobre
o resto, comprimindo as antigas esixencias en grupos distintos; ao tempo, esta
sentenza abriu unha liña xurisprudencial que se está a manter no tempo, con outras
sucesivas en que se asumen as súas conclusións. é esta a razón pola que se considerou
máis interesante glosar a decisión pioneira neste campo, malia que pasou xa un ano
desde que foi ditada e existen outros pronunciamentos máis modernos2; alén de se
axuizar nela un despedimento colectivo dun coñecido –e relevante– grupo empresarial
galego3.

Antes de comezar a análise da sentenza, en que me centrarei sobre todo nas
características esixidas para apreciar o grupo, prescindindo doutras notables decisións
nela contidas, é necesario configurar o marco fáctico en que se produciu. os feitos
probados poderían resumirse no seguinte esquema:

a) En marzo de 2012 a empresa ASERPAL SA comunica ao Comité de Empresa a
apertura dun período de consultas por expediente de regulación de emprego de
extinción de contratos de traballo por causas económicas e de produción (isto é, un
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1 ou, cunha expresión que considero máis gráfica «empresa de grupo». Esta enténdese máis axeitada por dous
motivos: un, o evidente, dado que facilita a diferenza entre o simple grupo de empresas mercantil do que se cualifica
como laboral (aquel en que se produce unha extensión de responsabilidade a todos os integrantes do grupo); e outro,
o lingüístico, porque a fin de contas é o funcionamento unitario –como se só existise unha empresa– o que determina
a devandita cualificación, polo que é razoable empregar unha expresión que destaque precisamente a súa característica
máis sobresaliente. o devandito concepto vese reflectido, entre outras, na Sentenza do Tribunal Superior de Xustiza
de Galicia do 12 de xuño de 2014, recurso n.º 1567/2014.
2 Como mostra, poderían citarse as sentenzas do Tribunal Supremo do 19 de decembro de 2013, recurso de casación
ordinaria n.º 37/2013; e 18 de febreiro de 2014, recurso de casación ordinaria n.º 108/2013.
3 Trátase do Grupo Losán, en cuxa páxina web corporativa (http://www.losan.es/web/guest/home) expresa que «está
composto por dezaoito empresas, presentes en dez países, situadas estratexicamente para estar cerca das mellores
materias primas e por tanto subministrar eficazmente produtos personalizados de alta calidade, que nos demandan
máis de tres mil clientes en todo o mundo». 



despedimento colectivo). Acompaña a comunicación unha copia do expediente
remitido á autoridade laboral coa documentación que naquel se relaciona4.

b) A empresa achega unha memoria explicativa das causas económicas e produtivas
alegadas; actas de reunións; a conta de perdas e ganancias do ano 2011, un informe de
auditoría das contas dos anos 2009 e 2010; as contas anuais consolidadas do grupo
ASERPAL e as sociedades dependentes dos anos 2009 e 2010; un cadro resumo da
evolución da facturación e os resultados de explotación do período 2008 a 2011; un
informe técnico contable; a listaxe de traballadores empregados na empresa durante o
ano 2011; o cadro de persoal e a comunicación do período de consultas ao Comité de
Empresa.

c) o número de traballadores inicialmente afectados era de quince, e o tipo de
despedimento, colectivo.

d) A mercantil ASERPAL SA é sociedade matriz do grupo integrado por Losán Chile,
Aserpal Láminas Flaqueadas, oAK Hill Veneers EEuu, Losán Romanía, Colcura,
Timberni e Agronova.

e) A empresa Industrias Losán é sociedade matriz do grupo integrado por Tableros
Losán SA; Componentes Losán SL, Pina SA, Losán Benelux Holanda, Losán Melapal,
SL, SRL Romania, Tm Tábula SL e Compañía Energética para el Tablero, SA.

f) As empresas ASERPAL SA e Industrias Losán SA teñen socios e consello de
administración comúns, mais domicilio distinto e actividades diferentes; ademais, non
existe caixa única nin confusión de cadros de persoal, e manteñen independencia fiscal.

g) A empresa ASERPAL SA rexistrou un resultado negativo importante, de máis de
dous millóns e medio de euros, mentres que o Grupo ASERPAL tivo perdas superiores
a sete millóns de euros.

h) Durante o ano 2011 atopábase en vigor un expediente de regulación de emprego de
redución da xornada, o cal afectaba a noventa e catro traballadores e supoñía a redución
da xornada nun terzo.
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4 Nese momento xa entrara en vigor a reforma operada polo Real decreto lei 3/2012, do 10 de febreiro, e xa se
eliminara a tradicional necesidade de que a autoridade laboral autorizase a decisión extintiva (artigo 51 do Estatuto
dos traballadores). Sobre este aspecto, pode consultarse in extenso DE CASTRo MEJuTo, L. F. (2013) «El nuevo
despido colectivo tras un año de soluciones judiciales» Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad de A
Coruña. Revista Jurídica Interdisciplinar Internacional 17, p. 69 e ss.



i) Presentada demanda de conflito colectivo polo sindicato Comisións obreiras de
Galicia, o xuízo tivo lugar na Sala do Social do Tribunal Superior de Xustiza de
Galicia (TSXG), e o 6 de xullo de 2012 ditouse unha sentenza desestimatoria.

j) Interposto recurso de casación ordinaria pola parte actora, o Tribunal Supremo
ditou a sentenza que aquí se comenta, en que se desestimou o recurso e se confirmou
a decisión do TSXG que validaba o despedimento colectivo efectuado.

2. os motivos empregados polo sindicato recorrente céntranse en dous aspectos: por
unha parte, argumenta sobre a negociación e os seus requisitos, con dous submotivos
alusivos a defectos na tramitación do expediente e á falta de vontade negociadora no
seu desenvolvemento; e, pola outra, formula alegacións sobre a existencia dun grupo
de empresas laboral ou patolóxico, que é a faceta novidosa que interesa aquí.

Todas as censuras se rexeitan na profusa fundamentación que contempla esta sentenza
do Tribunal Supremo, que podería resumirse, canto ao primeiro dos submotivos, en
que a enumeración de documentos que fai a norma regulamentaria5 non ten valor ad
solemnitatem, polo que non toda ausencia documental –por forza– ha de levar á
referida declaración de nulidade. Cómpre excluír –razoablemente– de tan drástica
consecuencia aqueles documentos que se revelen «intranscendentes» para os efectos
que a norma persegue (que é proporcionar información que consinta unha adecuada
negociación con vistas a atinxir un posible acordo sobre os despedimentos e/ou
medidas paliativas, artigo 51.2 do Estatuto dos traballadores)6, porque xa indicara a
xurisprudencia que «a principal finalidade do precepto (…) é a de que os
representantes dos traballadores teñan unha información suficientemente expresiva
para coñecer as causas dos despedimentos e poder afrontar o período de consultas
adecuadamente»7.

No relativo ao segundo dos submotivos, enténdese que non hai mala fe negocial,
porque a esixencia legal non é máis que a especificación do deber xeral de boa fe que
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5 Real decreto 1483/2012, Regulamento dos procedementos de despedimento colectivo e de suspensión de contratos
e redución de xornada.
6 Artigo 51.2 do Estatuto dos traballadores:

«A comunicación a s representantes legais dos traballadores e á autoridade laboral deberá ir acompañada dunha
memoria explicativa das causas do despedimento colectivo e dos restantes aspectos sinalados no parágrafo anterior,
así como da documentación contable e fiscal e os informes técnicos, todo iso nos termos que regulamentariamente
se establezan».
7 Son palabras da Sentenza do Tribunal Supremo do 20 de marzo de 2013, recurso de casación ordinaria n.º 81/2012.



corresponde ao contrato de traballo8 e que, no campo da negociación colectiva,
consagra o artigo 89.1 do Estatuto dos traballadores9; ademais, desde o momento en
que o artigo 51 instrumenta a boa fe co obxectivo da «consecución dun acordo» e
sinala que o período de consultas «deberá versar, como mínimo, sobre as posibilidades
de evitar ou reducir os despedimentos colectivos e de atenuar as súa consecuencias
mediante o recurso a medidas sociais de acompañamento», está claro que a boa fe que
o precepto esixe é unha boa fe negocial que aquí se respectou, posto que a empresa
propuxo unha prórroga no expediente de regulación de emprego temporal inicial,
antes de proceder ao despedimento, e reduciuse o número de traballadores afectados
de quince a once.

o punto relevante é a argumentación que fai a resolución comentada sobre os
elementos que van permitir discernir un grupo de empresas laboral, tamén denominado
patolóxico, doutro simplemente mercantil ou grupo de sociedades, porque a mera
existencia dun grupo non comporta a extensión da responsabilidade laboral ao resto
dos seus compoñentes, senón que é preciso un plus. Isto é, para lograr aquel efecto de
responsabilidade solidaria, fai falta un compoñente adicional que o Tribunal Supremo
situou tradicionalmente nunha serie de elementos. Estes aquilátanse, lembrando a
xurisprudencia anterior10, en catro: un, o funcionamento unitario das organizacións
de traballo das empresas do grupo; dous, a prestación de traballo común, simultánea
ou sucesiva, en favor de varias das empresas do grupo; tres, a creación de empresas
aparentes sen sustento real, coas cales se pretende a dispersión ou elusión de
responsabilidades laborais; e catro, a confusión de cadros de persoal, confusión de
patrimonios, aparencia externa de unidade empresarial e unidade de dirección. Porén,
estes elementos teñen que ser obxecto dunha reelaboración –ou, máis precisamente,
unha actualización–, pois afírmase dunha maneira contundente que:

«(...) o compoñente fundamental –de dificultosa precisión– é o elemento de “dirección
unitaria”. Para a doutrina mercantilista non abonda –para apreciar a súa existencia e a
conseguinte do grupo– a simple situación de control ou dependencia societaria (pola
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8 Cfr. artigo 1.258 do Código civil, que prescribe o seguinte: «os contratos perfecciónanse polo simple consentimento,
e desde entón obrigan, non só ao cumprimento do expresamente pactado, senón tamén a todas as consecuencias que,
segundo a súa natureza, sexan conformes á boa fe, ao uso e á lei».
9 «Ambas as partes estarán obrigadas a negociar baixo o principio da boa fe», de acordo co artigo 89.1, parágrafo
terceiro, do Estatuto dos traballadores.
10 Véxanse as sentenzas do Tribunal Supremo do 10 de xuño de 2008, recurso de casación ordinaria n.º 139/2005; 25
de xuño de 2009, recurso de casación ordinaria n.º 57/2008; 21 de xullo de 2010, recurso de casación para a
unificación da doutrina n.º 2845/2009; e 12 de decembro de 2011, recurso de casación ordinaria n.º 32/2011.



titularidade das accións ou participacións sociais; e pola identidade dos membros de órganos
de administración), senón que é preciso que “a sociedade dominante exerza de forma decisiva
a súa influencia, impoñendo unha política empresarial común”. Mais no campo do dereito do
traballo –nacional e comunitario–, as dificultades probatorias e a seguridade xurídica exclúen
a esixencia do exercicio efectivo da dirección unitaria e satisfanse coa mera posibilidade da
devandita dirección común, atendendo á existencia de control societario»11.

A seguir o Tribunal Supremo efectúa unhas matizacións que pasamos a condensar. En
primeiro lugar, négase a condición de elemento á simple aparencia externa de
unidade, porque esta é unha compoñente consubstancial do grupo, en tanto que non
representa máis que a manifestación cara a fóra da unidade de dirección que lle é
propia. En segundo lugar, constátase que o funcionamento unitario das organizacións
empresariais ten unha proxección individual (prestación de traballo indistinta) ou
colectiva (confusión de cadros de persoal), que determina unha pluralidade
empresarial (as diversas empresas que reciben a prestación de servizos). En terceiro
lugar, precísase que a caixa única fai referencia ao que a doutrina cualificou como
«promiscuidade na xestión económica», que alude á situación de «permeabilidade
operativa e contable»12. E, por último, conclúese que a lexítima dirección unitaria
pode ser obxecto de abusivo exercicio –determinante de solidariedade– cando se
exerce anormalmente e causa prexuízo aos traballadores, como nos supostos de
actuacións en exclusivo beneficio do grupo ou da empresa dominante.

Tras estas matizacións, chégase a unha nova enumeración dos elementos adicionais
que determinan a responsabilidade das diversas empresas do grupo: un, o
funcionamento unitario das organizacións de traballo das empresas do grupo,
manifestado na prestación indistinta de traballo –simultánea ou sucesivamente– en
favor de varias das empresas do grupo; dous, a confusión patrimonial; tres, a unidade
de caixa; catro, a utilización fraudulenta da personalidade xurídica, con creación da
empresa «aparente»; e cinco, o uso abusivo –anormal– da dirección unitaria, con
prexuízo para os dereitos dos traballadores.

3. é moi importante o labor que levou esta sentenza non só desde unha perspectiva
clarificadora –e incluso didáctica–, senón tamén desde a que concirne aos
instrumentos que servirán aos operadores xurídicos para apreciaren a existencia dunha
«empresa de grupo» máis que dun «grupo de sociedades» non patolóxico, ao facer un
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11 A preeminencia do elemento da «dirección unitaria» adiantárase –de maneira novidosa– en RoN LATAS, R. P. (2011)
La empresa familiar en el derecho del trabajo. A Coruña, Netbiblo, p. 23 e ss.
12 Véxase a Sentenza do Tribunal Supremo do 28 de marzo de 1983, Repertorio de Jurisprudencia Aranzadi 1207.



esforzo por actualizar o que era unha listaxe xa tradicional na nosa xurisprudencia
social. o máis salientable é a primacía que lle outorga á «dirección unitaria» ou, máis
exactamente, ao uso abusivo –anormal– desa dirección unitaria, con prexuízo para os
dereitos dos traballadores.

Este elemento revelarase decisivo en múltiplos casos, malia implicar unha solución
casuística en cada un deles, dado que a lexítima dirección unitaria pode ser obxecto
de exercicio abusivo, que será determinante de solidariedade cando se exerce
anormalmente e causa prexuízo aos traballadores, como nos supostos de actuacións
en exclusivo beneficio do grupo ou da empresa dominante. No debe esquecerse que
o grupo de empresas non só é un ámbito de dirección e organización xeral da
correspondente actividade produtiva, senón tamén un centro de toma de decisións
que poden ter efectos no cadro de persoal das súas empresas, como no tema dos
despedimentos colectivos13. é este o aspecto en que se podería producir un abuso á
hora de organizar a actividade das mercantís que integran o grupo, xa sexa para
beneficiar directamente unha, por exemplo, facéndolle todos os pedidos a un prezo
inferior ao de mercado, redirixíndolle clientes, alugándolle as naves etc.14; xa sexa
para prexudicar a outra, tratando de descapitalizala ou anestesiar a súa actividade, de
tal forma que posteriormente se xustificarán os axustes de emprego que puidesen
tomarse. En calquera deses casos, está a producirse non só un abuso, senón un dano
aos dereitos e as expectativas laborais dos empregados das mercantís, posto que na
primeira das hipóteses deixouse de gañar (ou perdeuse, dependendo de como se
formule a afirmación) un volume de negocio ou actividade; mentres que na segunda
se causou directamente unha lesión.

En síntese, podería afirmarse que este elemento adicional supón que o control e
dirección de todas as empresas polos mesmos accionistas se exerce efectivamente, o
que mesmo se pode chegar a presumir cando hai unha empresa matriz ou dominante;
de feito, a propia xurisprudencia estendeu a responsabilidade «a partir dunha noción
ampla de grupo, baseada na dirección unitaria, aínda que, por razóns de orde práctica,
sería necesario presumir esa unidade de decisión nos supostos en que exista unha
relación de dominio ou control»15. é, por tanto, importante fixar a existencia dun
control para, despois, comprobar que ese é empregado abusivamente.
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13 Véxase APILLuELo MARTÍN, M. (2013) «Grupo de empresas y despido colectivo», Aranzadi Social 80.
14 Por exemplo, na Sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia do 12 de xuño de 2014, recurso n.º 1567/2014,
tratábase dunha empresa que tiña a maioría das súas naves alugadas a outra do mesmo grupo, á parte de constituír o
seu principal cliente para o transporte de mercadorías.
15 Véxase a Sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Madrid do 30 de maio de 2013, asunto n.º 17/2012.



A relevancia decisiva deste elemento identificador –para a xurisprudencia máis
actualizada– das «empresas de grupo» fai que cobre un protagonismo superior fronte
ao resto deles, que serán un complemento sobre este trazo agora definidor dos grupos
de empresa patolóxicos. Aí reside a novidosa formulación desta sentenza do Tribunal
Supremo, que como se indicaba xa tivo continuidade e empeza a reflectirse nas
resolucións dos tribunais superiores de xustiza16.
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16  Por exemplo, a Sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia do 12 de xuño de 2014, recurso n.º 1567/2014.
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Resumo

Este comentario faise sobre unha recente sentenza do Tribunal Constitucional, ditada o 10 de
outubro de 2013, que resolve o recurso de amparo dunha traballadora fora cesada, sen
alegación de causa, durante o período de proba do seu contrato estando embarazada. A
xurisdición laboral desestimou a súa reclamación, ao entender que no período de proba o
cesamento é libre para os empresarios, criterio confirmado polo Alto Tribunal, que o xustificou
na ausencia de calquera indicio discriminatorio. Así e todo, esta sentenza contou con dous
importantes votos particulares discrepantes, porque nos supostos dos despedimentos das
traballadoras embarazadas debe distinguirse se a decisión empresarial responde ao embarazo
ou se simplemente coincide no tempo.

Palabras chave: despedimento, traballadora embarazada, período de proba, prohibición de
discriminación por razón de sexo, Tribunal Constitucional.

Abstract

This comment is made about a recent ruling of the Spanish Constitutional Court, on October
10th, 2013, that resolves the appeal of a woman was ceased during her pregnancy, without
allegation of cause, during the trial of her contract. The labour courts dismissed his claim,
to understand that the end during trial is –for the employer– free, confirming this criterion the
Court, justifying it in the absence of any indication of discriminatory, but with two important
divergent particular, because in the event of the dismissal of pregnant employees it must be
distinguished if the business decision responds to pregnancy or if it simply coincides in time.

Keywords: Dismissal, Pregnant employee, Trial Period, Prohibition of discrimination on
grounds of sex, Spanish Constitutional Court.
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1. A Sentenza de Tribunal Constitucional 173/2013, do 10 de outubro de 2013, ditada
no recurso de amparo n.º 3773/2011 e polo Pleno do Tribunal1, vén resolver un
problema xurídico aínda inédito na xurisdición social; a saber: a protección que o
ordenamento –e a súa interpretación– ofrece durante o período de proba ás
traballadoras embarazadas non é maior que o outorgado ao resto dos traballadores.
Noutras palabras, mentres que durante a vixencia do contrato de traballo as
empregadas que se atopen cursando un embarazo gozan dunha garantía absoluta e
obxectiva de nulidade fronte ao seu despedimento, porque, coa salvidade de que se
probe a concorrencia dunha causa xustificativa (a súa procedencia), este será nulo
per se, con independencia que o seu estado fose coñecido polo/a empresario/a ou
non; durante o período de proba2, porén, a protección non é distinta á que calquera
traballador/a, de tal forma que unha pretensión de nulidade do cesamento terá que
demostrar, sen estar privilexiada, que obedece a un móbil espurio do/a empresario/a.
o lexislador só ampliou a protección da embarazada para os supostos de
despedimento causal, sen que poida estenderse analoxicamente (artigo 4.1 do Código
civil) esa protección do artigo 55.5.b) do Estatuto dos traballadores ao suposto do
desistimento empresarial durante o período de proba, institución cuxas diferenzas co
despedimento resultan substanciais.

Esta é a doutrina xurisprudencial adoptada polo Tribunal nesta sentenza, onde se
dilucidaba o cesamento dunha traballadora embarazada durante o período de dous
meses de proba que asinara coa súa empresa. No entanto, o pronunciamento do Pleno
non é unánime, posto que se formularon dous votos particulares: o primeiro, subscrito
por un único maxistrado, malia que coincidía co resultado desestimatorio do amparo,
incidía sobre un aspecto moi relevante: o coñecemento do embarazo por parte da
empresa debe considerarse –aquí si3– un elemento esencial á hora de decidir a
nulidade do desistimento e de inverter a carga de a proba; e o segundo, moito máis
elaborado e contundente, subscrito por catro maxistrados, entendía que se daban os
requisitos para conceder o amparo, ao existir unha directa conexión de
constitucionalidade entre o artigo 14 da Constitución española e os supostos de
embarazo con extinción do contrato de traballo en período de proba.
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1 o seu texto está dispoñible no enderezo web <http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/23619>.
2 Artigo 14.2 do Estatuto dos traballadores:

«Durante o período de proba, o traballador terá os dereitos e obrigas correspondentes ao posto de traballo que
desempeñe como se fose do cadro de persoal, excepto os derivados da resolución da relación laboral, que poderá
producirse por instancia de calquera das partes durante o seu transcurso».
3 No caso das traballadoras despedidas durante o estado de xestación é indiferente que a empresa o coñeza ou non.
Cfr. Sentenzas do Tribunal Constitucional n.º 92/2008, do 21 de xullo; e n.º 124/2009, do 18 de maio.



Antes de entrar en análises do que supuxo esta novidosa sentenza é preciso
aquilatarmos o marco fáctico en que se desenvolveu, posto que só con el poderá
aplicarse a doutrina constitucional e extraerse as debidas conclusións:

a) A actora foi contratada en virtude dun contrato temporal, cun período de proba de
dous meses.

b) Na data da subscrición do contrato a actora estaba xa embarazada de dez semanas.

c) Non consta que a empresa coñecese a devandita circunstancia. 

d) Transcorrido mes e medio, a empresa notifícalle a extinción do contrato pola non
superación do período de proba.

e) Ese mesmo día, a empresa tamén lle comunicou unha idéntica decisión extintiva
a outro traballador contratado na mesma data que ela.

f) A actora presentou demanda por despedimento nulo, ao entender que a
empregadora puxera  fin ao contrato ao coñecer que estaba embarazada.

g) o Xulgado do Social desestimou a súa demanda, ao entender que o empresario
non coñecía o seu embarazo, que a traballadora non atinxira os obxectivos de vendas
previstos e que outro traballador varón tamén fora despedido.

h) Recorrida en suplicación a anterior sentenza, o Tribunal Superior de Xustiza de
Madrid confírmaa, ao razoar que a extinción do contrato no período de proba da
traballadora só sería nula se resultase discriminatoria, o que non sucede neste caso,
ao non constar que a empresa coñecese o estado de xestación da traballadora. Para
alén, aínda nese caso, cumpriría descartalo toda vez que os indicios de lesión
quedarían destruídos polo feito de que o mesmo día en que se produciu a extinción
da súa relación laboral tamén se extinguiu polo mesmo motivo (non superar o período
de proba, ao non alcanzar os obxectivos de vendas previstos no contrato) o contrato
doutro traballador varón contratado na mesma data que a recorrente.

i) Recorrida en casación para a unificación da doutrina esta segunda sentenza, o
Tribunal Supremo, en sentenza con data do 18 de abril de 2011, desestima o recurso,
razoando que o problema formulado debe ser abordado desde a óptica da protección
fronte á decisión extintiva derivada do dereito fundamental á non-discriminación por
razón de sexo, sen que resulte aplicable ao desistimento empresarial durante o período
de proba a regra sobre a nulidade obxectiva do despedimento en caso de embarazo
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establecida polo artigo 55.5 b) do Estatuto dos traballadores, dada a distinta natureza
xurídica das institucións do despedimento e da extinción do contrato no período de
proba. Así pois, a extinción do contrato durante o período de proba será nula (como
calquera outra decisión extintiva) se se produce con vulneración dos dereitos
fundamentais, como sucederá cando a decisión empresarial sexa unha reacción ao
embarazo da traballadora.

j) A actora presenta a demanda de amparo e, tras os correspondentes trámites –entre
eles, o informe desfavorable do Ministerio Fiscal–, dítase a sentenza que aquí se
analiza.

2. A análise desta sentenza do Tribunal Constitucional ten que partir, á marxe da
referencia que se fará aos votos particulares, do thema decidendi: a determinación
do contido e alcance do dereito fundamental á non-discriminación por razón de sexo
(artigo 14 da Constitución española4) no suposto de traballadoras embarazadas ás
cales se lles resolve o contrato durante o período de proba, sen que conste que o estado
de xestación fose coñecido polo/a empresario/a; e, ademais, a súa relación coa
doutrina sentada por este tribunal nas sentenzas precedentes n.º 92/2008, do 21 de
xullo; e 124/2009, do 18 de maio, ditadas a respecto do despedimento de traballadoras
embarazadas en casos en que non constaba que a empresa coñecese o estado de
xestación, que o artigo 55.5.b) do Estatuto dos traballadores sanciona con declaración
de nulidade. 

o órgano xudicial, após considerar concorrente o requisito substantivo ou de fondo
da «especial transcendencia constitucional» do asunto, fixa dúas premisas sucesivas:
a primeira, que o citado artigo 55.5.b) do Estatuto dos traballadores, na redacción
dada pola Lei 39/1999, do 5 de novembro, para promover a conciliación da vida
familiar e laboral das persoas traballadoras, establecía unha garantía absoluta e
obxectiva de nulidade do despedimento das traballadoras embarazadas (agás que se
acreditase a procedencia do despedimento), non vinculada ao coñecemento por parte
dos empresarios do embarazo. o motivo é que:

«(...) non pode descoñecerse que a interpretación efectuada polos órganos xudiciais (...)
determinou a desestimación da pretensión da traballadora de que se declarase a nulidade do
despedimento do que foi obxecto durante o seu embarazo, afectando con iso ao alcance e
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4Artigo 14 da Constitución española:

«os españois son iguais ante a lei, sen que poida prevalecer ningunha discriminación por razón de nacemento, raza,
sexo, relixión, opinión ou calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social».



contido das garantías establecidas polo lexislador para a protección do dereito á non-
discriminación por razón de sexo, do que indubidablemente forman parte as garantías fronte
ao despedimento das traballadoras embarazadas»5.

E a segunda, que:

«(...) a garantía fronte ao despedimento do dereito á non-discriminación por razón de sexo das
traballadoras embarazadas non esixe, necesariamente, un sistema de tutela obxectiva como o
previsto polo lexislador na Lei 39/1999. Serán posibles, desde esta perspectiva, outros sistemas
de protección igualmente respectuosos co art. 14 da CE como, en particular, o que estaba en
vigor no momento da reforma legal. No entanto, unha vez que o lexislador optou por un
desenvolvemento concreto do art. 14 da CE, que incrementa as garantías precedentes
conectándoas cunha tutela tamén reforzada doutros dereitos e bens constitucionalmente
protexidos, non pode o órgano xudicial efectuar unha interpretación restritiva e allea ás regras
hermenéuticas en vigor que prive o precepto legal daquelas garantías establecidas polo
lexislador e coas que a traballadora podía razoablemente entenderse amparada na súa
determinación persoal, pois con iso estaría impedíndose a efectividade do dereito fundamental
de acordo co seu contido previamente definido (STC 229/2002, do 9 de decembro, FX 4)».

Todo o dito leva este tribunal a excluír a súa aplicación ao suposto axuizado (extinción
do contrato durante o período de proba), porque o lexislador só ampliou a protección
da traballadora embarazada para os supostos de despedimento causal, polo que a
extensión desa protección prevista no artigo 55.5.b) do Estatuto dos traballadores a
outras causas extintivas por vía analóxica (artigo 4.1 do Código civil), método delicado
de integración normativa cuxa aplicación esixe, «por evidentes razóns de seguridade
e certeza xurídica, un maior rigor e coidadoso emprego»6, só sería posible se existise
unha identidade de razón esencial entre o despedimento causal e esas outras causas de
extinción do contrato de traballo. Isto é algo que non se advirte, debido ás diferenzas
substanciais entre ambas as institucións (despedimento e extinción, relación laboral e
período de proba). En definitiva, a extinción do contrato durante o período de proba
será nula (como calquera outra decisión extintiva) de se producir con vulneración de
dereitos fundamentais, como sucederá se a decisión empresarial é unha reacción ao
embarazo da traballadora7; mais non en caso contrario.

3. Dous foron os votos particulares emitidos, o primeiro dos cales se centrou –con
criterio de fondo coincidente coa maioría– na relevancia do coñecemento do
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5 Cfr. sentenzas do Tribunal Constitucional n.º 92/2008, do 21 de xullo, fundamento xurídico sexto; e 124/2009, do
18 de maio, fundamento xurídico terceiro.
6 Véxase a Sentenza do Tribunal Constitucional n.º 148/1988, do 14 de xullo, fundamento xurídico quinto.
7 Véxase a Sentenza do Tribunal Constitucional n.º 17/2007, do 12 de febreiro.



embarazo por parte da empresa, así como na notable dificultade da traballadora para
probar que tivera lugar; polo que –ao longo da súa exposición– o maxistrado do Alto
Tribunal formula que tipo de indicios cumpriría chegar e se non tería que considerarse
indicio suficiente a súa non cuestionada situación de embarazo.

Entre tanto, o segundo voto, moito máis elaborado e de maior calado, discrepa tamén
no fondo, xa que entende que non se tutelou o principio de prohibición de
discriminación por razón de xénero, e afirma o seguinte:

«(...) revela unha intelixencia do dereito fundamental concernido que non satisfai o parámetro
da máxima irradiación dos contidos constitucionais que a prohibición de discriminación
consente e, sobre todo, demanda en atención, basicamente, ao atributo que a esta distingue e
que se substancia en ser unha norma de sistema dotada dunha dupla propiedade: unha
inconfundible vocación transformadora do noso modelo de convivencia e unha indiscutible
finalidade de saír ao paso dun inaceptable legado, derivado de factores de moi diversa índole.
De acordo coa natureza de norma de sistema, os dereitos vinculados á proscrición de toda
manifestación discriminatoria pasan e adianten a mera atribución subxectiva do dereito
mesmo»8.

A súa argumentación articúlase con base en tres elementos: por unha parte, a
invocación da prohibición constitucional de discriminación por razón de xénero debe
tender tamén a operar ad intra do colectivo protexido, de tal forma que a lesión
derivaría da existencia dun réxime xurídico que diferencia a protección entre as
mulleres embarazadas na ruptura da relación laboral en función de circunstancias
contractuais. Por outra parte, o artigo 14 da Constitución española non só prohibe os
actos discriminatorios intencionais (tutela intencional), que polo xeral se acreditarán
a través da dinámica propia da proba indiciaria; senón tamén calquera prexuízo
obxectivo contra o factor protexido polo dereito fundamental substantivo (tutela
obxectiva). Isto leva este voto a afirmar que «os desistimentos contractuais decididos
polo empresario durante o período de proba, respecto das mulleres embarazadas,
gozan dunha tutela directa, sen necesidade dunha previa intermediación lexislativa xa
que aquela nace do contido esencial do art. 14 da CE»9, alén de que os dereitos
fundamentais operan tamén fronte a decisións non causais dos empresarios.

Finalmente, o período de proba supón unha clara atenuación do principio de
prohibición da libre extinción do contrato, malia que, como é obvio, esa facultade de
desistimento empresarial no período de proba non é omnímoda para os empresarios,
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8 Cfr. fundamento xurídico segundo, parágrafo primeiro, do voto particular.
9 Cfr. fundamento xurídico terceiro, parágrafo cuarto, do voto particular.



pois en ningún caso poderá dar lugar a que se produzan resultados inconstitucionais.
Proponse, xa que logo, elaborar unha protección integral do embarazo fronte á
extinción do contrato de traballo, coa única salvidade, aplicable por igual a
despedimentos e a desistimentos, da verificación dunha causa que desvincule o acto
extintivo do factor protexido.

4. No ordenamento xurídico español, o período de proba é pactado entre as partes, e
ao seu remate os traballadores alcanzan dereito á protección contra o despedimento10.
Como a xurisprudencia lembra11, o motivo que xustifica esta figura xurídica
encóntrase na necesidade de coñecer –ao inicio da relación laboral– as aptitudes
profesionais e as calidades dos traballadores para o posto de traballo que van
desempeñar, ofrecendo aos empresarios a posibilidade, en caso non ter un resultado
satisfactorio, de resolveren o compromiso contractual sen afrontaren os custos legais
dun despedimento, de tal forma que podería entenderse como un despedimento libre,
no inicio da relación laboral. ora ben, esta liberdade de decisión dos empresarios
podería verse coartada por múltiplas circunstancias, sexan ou non coñecidas polos
empregadores.

o interesante desta sentenza do Tribunal Constitucional é que incide sobre a
protección do embarazo durante esta peculiar institución, mais –na miña opinión–
cunhas conclusións non demasiado satisfactorias, posto que, por un lado, asigna unha
menor protección á embarazada no período de proba, que é –precisamente– o
escenario de maior precariedade laboral, ao conformarse o despedimento nel como
libre, sobre todo, nunha situación como a actual en que podería establecerse un
período de proba de até un ano12. E, polo outro, está a reducirse a importancia
constitucional do factor biolóxico persoal tutelado –embarazo– en función de
circunstancias alleas ao contido esencial do dereito fundamental, tales como o tipo de
resolución, facendo –isto saliéntao o voto particular– depender o ámbito de
imputación da tutela antidiscriminatoria de que o lexislador ordinario decidise intervir
normativamente.
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10 Véxanse APARICIo ALDANA, R. K. (2014) «Período de prueba y discriminación» Aranzadi Social 9; ou QuINTANILLA
NAVARRo, R. E. (2014) «Extinción del contrato de trabajo durante el período de prueba y lesión de derechos
fundamentales» Revista Española de Derecho del Trabajo 164.
11 Véxase a Sentenza do Tribunal Supremo do 23 de outubro de 2008, recurso de casación para a unificación da
doutrina n.º 2423/2007.
12 Cfr. Lei 3/2012, do 6 de xullo, de medidas urxentes para a reforma do mercado laboral, que fixou para os contratos
de traballo por tempo indefinido de apoio a s emprendedores un período de proba dun ano, sen que a vontade das
partes poida excluíla; por Providencia do Tribunal Constitucional do 30 de outubro de 2012, porén, admitiuse a
trámite un recurso de inconstitucionalidade sobre ese aspecto.



En definitiva e de maneira criticable na forma en que o configurou o Tribunal
Constitucional, o noso ordenamento xurídico contempla dous mecanismos de tutela
antidiscriminatoria das traballadoras embarazadas13, ambos de carácter agravado,
dado o dereito fundamental en xogo: o primeiro, de grao máximo, é o sistema de
nulidade obxectiva, que se aplicará aos casos de despedimento; e, o segundo, de
menor intensidade, é o sistema de nulidade causal, relativo ás restantes formas de
extinción, durante o período de proba e fin do contrato temporal.
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13 Cfr. PéREZ DEL PRADo, D. (2014) «La heterogénea tutela antidiscriminatoria de la trabajadora embarazada. La STC
173/2013 y la delimitación de los ámbitos de menor protección» Información Laboral 1.
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1. A loita de clases e as súas formas de organización conforman a historia do
movemento obreiro europeo. Nesta monografía, Karl-Heinz Roth e Angelika
Ebbinghaus realizan un profundo estudo dos arquivos históricos recuperados sobre as
loitas e os combates de fábrica coincidentes coa última posta en marcha dunha
dividida loita de clases en Europa.

2.A estrutura da obra articúlase nunha introdución e tres capítulos, os cales se dividen
á súa vez en diferentes seccións, cada unha das cales ofrece un testemuño realista da
loita de clases en períodos importantes da historia europea. A obra explica
cronoloxicamente o desenvolvemento de dous sectores culturais, políticos e sociais
da clase obreira alemá ben diferenciados, e como esta situación, propiciada desde o
Estado, contribuíu ao éxito da violenta e férrea represión levada a cabo polo sistema
capitalista co fin de manter baixo control a clase obreira.

Desde a introdución, os autores xa nos sinalan como un movemento obreiro participou
sen reparos na represión do outro. o obxectivo do libro conséguese magnificamente
por medio da análise da loita obreira e o contraataque capitalista no marco da historia
de clases dos últimos cen anos desde un punto de vista obreiro.

– No capítulo primeiro, titulado «Lucha obrera y contraataque capitalista antes del
Nacionalsocialismo» analízase o alcance e a natureza de dous movementos obreiros
durante a Primeira Guerra Mundial e na posguerra. Nesta etapa, os traballadores
especializados convertéronse na figura dominante do movemento obreiro, aínda que
a historia da maioría cuantitativa da clase obreira do momento, a súa situación de
explotación e as súas formas de loita estaban sen describir.
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A composición multinacional e as ataduras feudais despóticas da clase obreira das
minas (pequenos campesiños, proletariado alemán, nenos e mozos explotados con
especial dureza e traballadores inmigrantes) permitiron unha brusca intensificación
da súa explotación, e tan axiña como nalgún lugar confluían formas de loita e os
traballadores utilizaban a folga de masas, construíase unha maquinaria a gran escala
co fin de combater o seu levantamento baixo un sistema de multas dos supervisores
e empregados das minas. Nesta situación, a clase traballadora acabou por loitar entre
ela e os sindicatos perderon o control sobre o movemento folguista.

No marco social da clase obreira do outro movemento, sempre silenciado, noméase
a loita dos obreiros dos estaleiros antes da Primeira Guerra Mundial en moitos
documentos. os capitalistas dos estaleiros, xunto cos seus axudantes da policía,
acusaban os traballadores dunha conduta rebelde que sempre tendía a acabar en
disturbios e levantamentos, e nestas condicións de vida a clase obreira enfrontábase
entre si, no lugar de traballo, debido a unha perfeccionada xerarquía.

Coa Primeira Guerra Mundial, perfiláronse en Alemaña e Austria cambios decisivos
na composición política e social da clase obreira e os traballadores. Así, estes pasan
a verse sometidos a un ríxido trato militar –incluídas as mulleres– e prodúcense
recrutamentos forzosos de traballadores entre os prisioneiros de guerra. Na primeira
fase da posguerra as loitas proletarias foron dominadas polo movemento dos
traballadores profesionais, supremacía esta que tivo consecuencias fatais, ao se
conseguir o desarmamento da clase obreira como forma de explotación dos
traballadores.

– No capítulo segundo, titulado «Lucha obrera y contraataque capitalista bajo el
Nacionalsocialismo», analízanse as transformacións da loita de clases no marco da
crise económica mundial e as estratexias desenvolvidas por parte dos traballadores,
cuxas accións ofensivas revolucionarias contra un capital ameazado pola quebra
quedaron limitadas ao puntual. Segundo sinalan os autores, nesta situación, o
capitalismo –na procura da súa autoconservación– tivo a oportunidade de tomar novas
iniciativas de división contra a tendencia homoxeneizadora espontánea da resistencia
de masas, isto é, o nacionalsocialismo conseguiu dividir o movemento de clase social
e revolucionario que se estaba homoxeneizando por medio dunha astuta iniciativa
cuxo obxectivo foi a destrución das institucións obreiras tradicionais.

Até entrado o ano 1942 a situación de explotación dos traballadores alemáns non
empeorara esencialmente de se comparar coa anterior á guerra. Esta concesión aos
traballadores alemáns pagouse co prezo da deportación forzada de millóns de persoas
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e coa súa explotación e represión, que non coñecía limite. obstaculizouse calquera
tendencia á a homoxeneización política da clase obreira europea con todo tipo de
medios dirixidos a dividila aproveitando a existencia de prexuízos raciais, distancias
salariais e diferenzas de posición na produción.

Cómpre termos en conta, ao respecto, que á parte dos alemáns existían cinco
categorías de traballadores: estranxeiros en xeral (países ocupados ou aliados);
polacos e rusos (considerados como parias); traballadores do leste; prisioneiros de
guerra, e xudeus e xitanos (que non se consideraban persoas). os traballadores
alemáns convertéronse en capataces, mestres e vixiantes dos traballadores
estranxeiros, e asumiron funcións represivas directas sobre estes. A súa tarefa
principal era instaurar a tranquilidade e a disciplina do traballo entre os traballadores
estranxeiros, mais ninguén se preguntaba despois como se lograba isto, nin se lle
pediu contas a ninguén polas súas malleiras, ao contrario, eran animados a ser máis
duros e desapiadados cos traballadores forzosos.

Así e todo, malia todas as medidas represivas, non se conseguiu impedir a resistencia
ao traballo forzado, ben a través da fuxida ou ben por medio da sabotaxe á produción
de armamento –a pesar do terror e a omnipotencia da Gestapo–. Mesmo chegaron a
producirse folgas, a maior parte delas pequenos abandonos do traballo, cuxos
participantes foron detidos, torturados e asasinados. A conduta pasiva dos
traballadores alemáns foi consecuencia da súa integración na política de guerra nazi
e da súa participación directa e indirecta na represión e explotación de millóns de
traballadores estranxeiros, o que os volveu incapaces á hora de loitaren polos seus
verdadeiros intereses no momento decisivo.

– No capítulo terceiro, sobre «Lucha obrera y contraataque capitalista a partir del
Nacionalsocialismo», sinálase de forma clara e precisa a situación da loita de clases
a partir de 1945. Articulouse daquela en Alemaña un proceso de enorme
transcendencia histórica respecto á situación da clase obreira, que non existía en
Alemaña como suxeito histórico ao final da guerra; tampouco semellaba que fose
existir durante un longo período de tempo, xa que as potencias gañadoras non querían
que se repetise o ocorrido no período 1918-1919. A monografía deixa claro que
Alemaña foi liberada do nacionalsocialismo de maneira programada polas tropas da
coalición, e non polo levantamento dunha clase obreira multinacional maltratada. os
traballadores non fixeron na práctica nada do que requiriría unha estratexia ampla de
integración, e o poder internacional confirmou os empresarios na súa función de
gobernadores dos aliados occidentais no verán de 1945.
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Entre tanto, o reformismo obreiro, moi debilitado en comparación co período
1918-1919, esgotábase en controversias organizativas e dedicábase á política diaria
só cando resultaba necesario. Porén, as masas rebelábanse de cando en vez, de
maneira que os aliados occidentais e os empresarios reorientaron as súas liñas
políticas de actuación. Así, a principios dos anos cincuenta o sistema económico
estaba xa reorganizado en todos os ámbitos e existían grandes contradicións de clase.
Mentres, o movemento obreiro político atopábase nunha mala situación, pois a súa
estrutura institucional, única base para a estratexia de levar a clase obreira a un estado
democrático por medio dunha forte unidade sindical, dividiuse cara ao leste ou cara
ao oeste, e co inicio da persecución contra os cadros internos do KPD perdeu calquera
forza.

Nos anos sesenta, coa construción do muro de Berlín, os traballadores refuxiados do
leste de Alemaña e de Europa foron substituídos polos traballadores emigrantes do sur
e suroeste europeo, e a clase obreira dividiuse ao longo da última década –máis
mesmo que nos anos cincuenta– de acordo cunha liña de separación que ía desde un
mercado de traballo continuamente segmentado até as naves industriais. os
empresarios permaneceron fieis á súa vella estratexia de clase fronte aos traballadores,
que aínda duraría outros trinta anos: explotábase con rigor e sen concesións os parias
dunha clase obreira manexada de maneira flexible e decote reestruturada, o mesmo
de se tratar de mulleres, traballadores estranxeiros ou grupos de vellos traballadores
alemáns sometidos, baixo as premisas de manter os custos de produción baixos, e
rexeitábase calquera intento de confrontación de clase.

Axiña que a autonomía obreira comezou a perfilarse de maneira efectiva,
abandonouse o principio do acurralamento preventivo exterior, e tornou prioritario
todo aquilo que puxese freo ás loitas obreiras que xurdiran nos talleres en conexión
directa coa organización do traballo. os novos núcleos obreiros podían preparar o
seu 2 de setembro de 1969 con toda a tranquilidade. De feito, a primeira revolta, que
deu o sinal de saída á acción autónoma, foi posta en marcha por un persoal organizado
sindicalmente case ao 100%.

Non faltan probas que documenten a determinación do sistema económico
reorganizado entre 1970-1971 e nos axuden a comprender como a división de clase
serviu de base para a reconstrución do mando político-represivo. No tocante ao
problema da organización do traballo, os sindicatos estaban completamente ao lado
dos empresarios, e só asimilaban e representaban os intereses dos traballadores na
medida en que o esixise a estabilidade do contacto coas capas de traballadores
alemáns cualificados, único aspecto este baixo o que se negociaron certas concesións.
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Así, fronte aos traballadores, creouse unha nova organización do mando empresarial
que seguía unha clara liña estratéxica: en primeiro lugar, un uso sistemático da
división de clase, para, en segundo lugar, acurralar no marco das fábricas aquela capa
da clase obreira que debido á súa situación de explotación e á súa discriminación
resultaba, desde o principio, non integrable na perspectiva do sistema.

3. Para concluírmos diremos que esta monografía é un estudo sobre as vivencias dos
traballadores nas fábricas; a súa estratificación en distintas clases obreiras; a represión
exercida entre estas, instada e fomentada desde o poder; e as loitas por un traballo
digno, contra a explotación e o traballo forzado. os autores foron minuciosos e
especialmente rigorosos cos datos achegados para informar de todo o ocorrido cos
sufridos traballadores ao longo das etapas da historia de Alemaña de que se ocupan,
unha situación que se podería extrapolar de xeito doado a outros países ou aos nosos
días.
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publicidad del convenio colectivo. Un estudio de
derecho comparado. Barcelona, Atelier, 171 pp.

José López Coira
Profesor do Departamento de Dereito Público Especial, Facultade de Ciencias do Traballo, da
universidade da Coruña (uDC) (campus de Ferrol)

1. o artigo 90.3 da Lei do Estatuto dos traballadores dispón a publicación dos
convenios colectivos estatutarios no BoE ou, en función do seu ámbito territorial,
no diario oficial da comunidade autónoma ou no boletín oficial da provincia
correspondente. Este deber de publicidade formulou múltiplos debates, tanto na
doutrina como na xurisprudencia, en relación, por exemplo, coa súa eficacia xeral
ou, tamén, a respecto da aplicación do principio procesual iura novit curia segundo
boletín en que se publicar o convenio

Máis recentemente, cos cambios de toda índole que está a comportar a evolución cara
á sociedade da información e o coñecemento, e coa entrada en vigor do Real decreto
713/2010, do 28 de maio, sobre rexistro e depósito de convenios e acordos colectivos
de traballo, estableceuse que esa publicación ha de facerse de xeito necesario por
medios electrónicos.

Todos estes problemas son afrontados, con éxito, pola obra que hoxe nos ocupa, cuxa
autora, con amplos coñecementos de dereito comparado –entre outras publicacións
súas cabe citarmos Los estudios comparatistas sobre derecho deportivo del trabajo
(masculino, femenino y mixto) e El accidente de trabajo in itinere en el derecho
francés»–, nos ilustra sobre a regulación da publicidade convencional noutros
ordenamentos, os relevantes cientificamente falando, con base na súa experiencia e
coñecemento da normativa, a doutrina e a xurisprudencia existentes ao respecto en
España.

2. Esta monografía estrutúrase en dúas partes ben diferenciadas:

– A primeira, dividida en cinco capítulos, ocúpase da publicidade do convenio
colectivo no noso dereito nacional.

• o capítulo primeiro trata da publicidade dos convenios colectivos españois até a
promulgación da Lei do Estatuto dos traballadores, en que se sinalan tres etapas: a que
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vai de 1902 a 1936; a que se inicia coa Lei de convenios colectivos sindicais do 24
de abril de 1958 (e o seu regulamento de desenvolvemento, a orde do 23 de xullo dese
mesmo ano); e, finalmente, a que se abre coa Lei 38/1973, do 19 de decembro, de
convenios colectivos sindicais de traballo.

• o capítulo segundo afronta a publicidade oficial «tradicional» do convenio colectivo
estatutario, tanto na redacción primixenia como na vixente do artigo 90.3 da Lei do
Estatuto dos traballadores. Nel dedícaselle unha especial e interesantísima atención á
aplicación, segundo o boletín oficial de publicación do convenio, do principio iura
novit curia tras a Sentenza do Tribunal Constitucional 151/1994, do 23 de maio.

• o capítulo terceiro analiza a publicidade rexistral informática, que se fixo posible
tras a creación das sedes electrónicas das administracións públicas.

• o capítulo cuarto versa sobre a publicidade interna á empresa dos convenios
extraestatutarios e as catro modalidades que pode ter, é dicir, a puramente interna; a
efectuada coa publicación en periódicos oficiais; a levada a cabo a través de rexistros
informáticos oficiais e, por último, a publicidade informática privada.

• o quinto capítulo afronta a existencia de convenios extraestatutarios carentes de
publicidade, xa sexa polo seu carácter verbal, porque esa é a vontade dos contratantes
ou porque o número de destinatarios é moi reducido.

– Na segunda, formada por tres capítulos, a autora fai unha moi valiosa e
concienciuda comparación multilateral en materia de publicidade do convenio
colectivo de diferentes ordenamentos do noso contorno próximo (Portugal, Francia,
Alemaña, Italia, Estados unidos e Gran Bretaña) e non tan próximo (Estados unidos).

• o capítulo primeiro trata dos mecanismos tradicionais de publicidade neses
ordenamentos comparados, algúns dos cales atenden a un modelo regulatorio
detallado (Portugal, Francia e Alemaña), mentres hai outros que o teñen simplificado
(Italia, Estados unidos e Gran Bretaña).

• o capítulo segundo examina a publicidade rexistral informática destes
ordenamentos diferenciando, agora, entre os modelos baseados na publicación do
convenio colectivo en periódicos oficiais e aqueles outros con outra base.

• o último capítulo, o terceiro, versa sobre os outros modelos de publicidade rexistral
informática existente, como é o caso dos que chama modelo «confidencialista»
alemán, modelo «secretista» británico e omunitario.
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As últimas páxinas do libro son para un excelente apartado de conclusións que nos
permite, cun repaso rápido do lido, alcanzar satisfactoriamente o fin de toda lectura:
ampliar a nosa cultura, neste caso xurídica.

3. A lectura deste libro é recomendable, xa que grazas á excelente estrutura da obra
e ás pautas metodolóxicas seguidas, a profundidade e a precisión do contido se
converten nun ameno e interesante estudo que, con toda seguridade, resolverá as
dúbidas que nos xurdiren sobre a publicidade dos diferentes tipos de convenios.
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Normas para a entrega
e presentación de traballos

Rules for submission
and presentation of articles





o Anuario da Facultade de Ciencias do Traballo da universidade da Coruña agradece
a remisión de traballos para a súa publicación e solicita que se consideren para tales
efectos as seguintes normas.

1.ª o obxectivo do Anuario da Facultade de Ciencias do Traballo da universidade da
Coruña é a divulgación da problemática presentada polas relacións laborais na
sociedade desde a perspectiva xurídico-laboral, psicolóxica, económica ou
sociolóxica, con especial atención ao estudo e desenvolvemento das relacións laborais
en Galicia. o Anuario só publica traballos orixinais en galego, que deberán axustarse
á definición e á temática obxecto deste.

2.ª os traballos deberán enviarse por correo electrónico ao enderezo
<anuariocienciasdotraballo@udc.es> e axustarse aos parámetros que se indican a
continuación:

a) os artigos doutrinais terán unha extensión mínima de 12 páxinas e máxima de 25
páxinas, malia que este último límite poderá excederse por decisión do Consello de
Redacción. os comentarios de xurisprudencia terán unha extensión de 6 páxinas como
mínimo e de 12 páxinas como máximo. Finalmente, as recensións bibliográficas non
poderán ser superiores a 3 páxinas. os orixinais presentaranse cun aliñamento
xustificado escritos en letra Times New Roman, corpo 12, cun espazamento entre
liñas sinxelo. Nas anotacións a pé de páxina empregarase letra Times New Roman,
corpo 10, cun espazamento entre liñas tamén sinxelo.

b) A cita bibliográfica especificará os apelidos e o nome dos autores, o título da
publicación, o ano de publicación, o lugar de edición, a editorial e, por último, a
páxina ou páxinas.

c) os traballos deberán ir acompañados dun resumo do estudo na lingua en que foi
escrito e, ademais, en inglés. Igualmente, deberá acompañarse dun elenco de palabras
chave, cun máximo de cinco, redactadas así mesmo na lingua de concepción do
estudo e en inglés. o título do estudo debe figurar tamén en inglés.

3.ª o período para o envío dos orixinais comprende de xaneiro a xuño do ano natural
correspondente ao volume de que se tratar. os mencionados orixinais incluirán o
nome e apelidos da persoa autora e a institución a que pertence, ademais dun enderezo
de correo electrónico de contacto.

4.ª Admítense orixinais redactados en calquera das linguas oficiais na Comunidade
Autónoma de Galicia, galego e castelán, que serán publicados en lingua galega.
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5.ª Recibidos os orixinais, serán valorados polos avaliadores externos do Anuario.
Logo da súa valoración, a dirección do Anuario comunicará a aceptación ou non da
publicación dos orixinais por correo electrónico, dentro do mes seguinte á data de
recepción do orixinal.

The yearbook of the Faculty of Labour Science of the university of A Coruña
welcomes articles for publication. We request that the following instructions are
considered.

1st. The objective of the yearbook of the Faculty of Labour Science of the university
of A Coruña is to report the problems posed by labour relations in society from a
legal, labour, psychological, economic or sociological perspective, with special
attention to the study and development of labour relations in Galicia. The yearbook
publishes only original articles in Galician, which must conform to the definition and
to the topic.

2nd. Contributions must be sent to the e-mail address <anuariocienciasdotraballo@
udc.es> and must meet the requirements mentioned below:

a) Doctrinal articles will have a minimum of twelve pages and a maximum of twenty
pages. The maximum limit may be exceeded by decision of the editorial board.
Commentaries on case law will have an extension of at least six pages and ten pages
at most. Finally, reviews should not exceed three pages. Manuscripts will be formatted
with a justified alignment written in Times New Roman font, type size 12pt, with
single-spacing. In footnotes, Times New Roman font will be used, type size 10pt,
also with single-spacing.

b) Citations will specify the authors’ surname and name, the publication title, the year
of edition, the place of edition, the editor and, finally, the page or pages.

c) Articles must contain an abstract in the language in which it was written, and
additionally, in English. A list of key words, maximum five, must also be provided
in the language of the study as well as in English. The title of the study should also
appear in English.

3rd. The period for the submission of manuscripts spans from January to June of the
calendar year corresponding to the volume. The text must contain the name and
surname of the author and the institution to which she or he belongs, as well as an e-
mail address.
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4th. Manuscripts written in official languages of Galicia, Galician and Spanish, will
be admitted and published in Galician.

5th. upon receipt of the manuscript, this will be assessed by outside assessors. After
that, the editorial board will inform via e-mail if contributions are accepted for
publication, in the month following the date of receipt.
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